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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل رب العاملني
 الرمحن الرحيم
 مالك يوم الدين

 إياك نعبد و إياك نستعني
 يماهدنا الصراط املستق

 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 السمحة حىت 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  

ا جيــب أو ينبغــي حلللــت أكثــر مشــاكن ويعتقــد أن لــو أملــدنا اســتثمار هــذا املــ متر كمــ
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

م احلـج ألف( نسهة الو ل  مجيعها جمانا وش موسـ 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 

ض ال ثري من الشبهاا الي كانـت النشـر وصيعتهم  وساعدا ش  ح 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 جميب ي

 
 للتحقيق والنشر wاألعظم مركز الرسول 
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل رب العاملني والصال  والسالم علم سمد وآلي الطاهرين  وبعدس
اللــويف ش األوــق ـ منــذ ســنواا ـ بــوا ر الوحــد  ا ســالمية  وقــد القاربــت الف ــاا 

 م أثرس ا سالمية من بعضها البعض  عل
 ملهو  اجملاهدين ش سبين مجع مشن املسلمنيي :5
خطــــر العــــدو املشــــثك  الــــذر يتمثــــن ش االحنــــالل وا حلــــا  مــــن ناحيــــة  وش  :2

 الصليبية من ناحية ثانية  وش الصهيونية من ناحية ثالثةي
ول ــــن الطريـــــق أمــــام الوحـــــد  ا ســــالمية  ال ال صـــــاقا  وطــــويال   والواملـــــب علـــــم 

 عني أن ي رلسوا أنفسهم ملتابعة السري  وذلك بـ ساملسلمني الوا
 العميم الثقاوة الدينية املوحد  الي النبع من القرآن احل يم والسنة املطهر يالف: 

العمـــيم الثقاوـــة الدنيويـــة مـــن علـــوم االقتصـــا  والسياســـة والت نولومليـــا والطـــب  ب:
الـنفض عـنهم غبـار وغريها  ليتم ن املسلمون من النهضة أمام القوى العاملية  هنضـة 

التهللف  واللحقهم بركب احلضار  الـي مت ـنهم مـن اسـتعا   مركـزهم ش قيـا   العـامل 
 إىل خري الدنيا وسعا   اآلخر ي

وحي  أن موسم احلج ورصة متاحـة لتعـارف املسـلمني وإنقـاذهم مـن سـون الطعـن 
 ببعضهم ووسوسة الش وك ويما بينهميي 
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ا سـالمية السـنية  اليعروــون إال القليـن عــن  وحيـ  أن ال ثـريين مــن أبنـان الطائفــة
الطائفة ا سالمية الشيعية  وضعنا هذا ال رلاس تالذر هو احللقة العاصر  ش سلسلٍة 
العـــــر بتعريـــــف الشـــــيعة( مـــــن أملـــــن الضـــــييق الشـــــقلة بـــــني الطوائـــــف ا ســـــالمية  واهلل 

 املستعاني
 

 الكويت  
 هـ5152/ شوال/ 1 

 زي.محمد بن المهدي الحسيني الشيرا



 

 7 

 

 : اإلسالم5

ا ســالم ـ ش نظــر الشــيعة ـ جمموعــة أو ــار وأعمــال   ــن جتميعهــا ش ا طــوط 
 التاليةس

 وهي العقائد األساسيةس الف: )األصول الخمسة(
 س التوحيد1
 س العدل 4 
 س النبو  3
 س ا مامة2
 س املعا ي0

 وهي العبا اا الرئيسيةس ب: )الفروع العشرة(
 س الصال 1
 س الصوم 4
 س ا مس 3
 س الزكا  2
 س احلج 0
 س اجلها  1
 س األمر باملعروف 7
 س النهي عن املن ر 3
 س التوّلل هلل وأوليائي 1
 س التربلر من أعدان اهلل وأعدان أوليائيي 11

وهـــي الواملبــاا واملســـتحباا واملباحــاا وامل روهـــاا وا رمـــاا ج: )األحكــام( 
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 املفصلة ش كتب الفقيي
مجيـــــع أبـــــواب الفقـــــي  مـــــن البيـــــع وا ملـــــار   والقضـــــان   ويـــــدخن ش هـــــذا النطـــــاق

 إىل آخرهاي… واألحوال الشهصية  واحلدو  والدياا
ومن مل يلتزم ب ح ام ا سالم ش جمالي الشهصي وهو واسق  ومن مل يلتزم هبا ش 

ـــزل ا  جمـــال احل ـــم وهـــو كـــاور كمـــا قـــال اهلل ســـبحانيس  ومـــن لـــم يحكـــم بمـــا   
فأولئك هم الكافرون

 ي 2
وهــــي نظــــر  العــــدين ش ســــلوك ا نســــان  باســــتحباب األخــــالق د: )األخــــال ( 

الفاضلة كالصدق والووان واالستقامة  واست راا األخالق الوضيعة كال ذب وا يانة 
 واالحنرافي 

                                                           

 ي22سور  املائد س  - 2
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 : القرآن2

القرآن ـ ش رأر الشيعة ـ هو ال تاب السماور الذر أنزلي اهلل علم رسـوليس سمـد 
اج الناس من هلماا اجلهن والفقر واجلر ة إىل نور العلم واحلـق  خر  pبن عبد اهلل 

 والسعا    وهتم بي الشرائع  وملعلي  ستورا  للبشرية مجعان  إىل يوم القيامةي
والقـــرآن هـــو هـــذا ال تـــاب املوملـــو  بـــني الـــدوتني  املنتشـــر ش كـــن الـــدنيا مبهتلـــف 

ساملد وا ذاعاا وغريها  ال اللغاا  يتلم آنان اللين وأطراف النهار  ش البيوا وامل
إ ــا  حــن  ز لنـــا حتريــف ويــي وال البــدين  وال  يـــا   وال نقيصــة  كمــا قــال ســـبحانيس 

الذكر وإ ا له لحافظون
 ي1

والقـــرآن هـــو مصـــدر عـــز  املســـلمني األولـــني وســـعا ام حيـــ  أخـــذوا بـــي  ســـتورا  
 للتنفيذي 

الفو   كان عليهـا األخـذ واألمليال املسلمة املعاصر  والصاعد  إذا أرا ا التقدم و 
 بي  ستورا  للتنفيذ  وإذا الركتي التهبط ش الشقان والضالل  قال العاىلس 

  ومــــن  عــــري عــــن مكــــري فــــحن لــــه معيشــــة   ــــنكا و حشــــره يــــوم القيامــــة
 عمى

 ي4

                                                           

 ي1سور  احلجرس  - 1
 ي142سور  طيس  - 4
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 i : األ بياء1

واألنبيـان ـ ش عقيـد  الشـيعة ـ رسـن اهلل العـاىل إىل خلقـي  الـذين بعـثهم إىل النـاس 
   وواللهم قيا   الناس ش  نياهم والومليههم إىل آخراميي ب ح امي

وعــد هم مائـــة وأربعــة وعشـــرون ألــف نـــآ ورســول  أولضـــم آ م وآخــرهم وأوضـــلهم 
 سمد بن عبد اهلل تعليهم مجيعا  صلواا اهلل(يي 

مخسـة مـنهم أولـوا العـزم ـ أر الـذين كانـت رسـاالام عامليـة ـ وهـمس نـويف وإبـراهيم 
مــــد تعلــــيهم الصــــال  والســــالم(  واألنبيــــان مجيعــــا  إخــــو  ش اهلل وموســــم وعيســــم وس

ال  فر   بين  حٍد من رسلهنعظمهم مجيعا  ونواليهم مجيعا  و
 ي9

                                                           

 ي430سور  البقر س - 9
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 i: األئمة 4

س إثأل عشـر p 6واألئمة الذين ـ العتقد الشيعة ـ بوملوب االباعهم كما أمر الرسول 
 إماما   بعد  نقبان بأل إسرائين  وهمس 

 يtيب طالبس أمري امل مننيس علي بن أ1
 يt س احلسن بن عليس اجملتىب4
 يt س احلسني بن عليس سيد الشهدان3
 يt س علي بن احلسنيس  ين العابدين2
 يt س سمد بن عليس الباقر0
 يt س ملعفر بن سمدس الصا ق1
 يt س موسم بن ملعفرس ال اهم7
 يt س علي بن موسمس الرضا3
 يt س سمد بن عليس اجلوا 1
 يt لي بن سمدس اضا رس ع11
 يt س احلسن بن عليس العس رر11
 يt س املهدر بن احلسنس املنتظر14

وا مام املهدر املنتظر  غائب عن األنظار  ب مر اهلل العاىل  وإذا أذن اهلل لي ههـر 
بالقو   ليمأل األرض عدال  وقسطا   بعد ما مل ت هلما  وملورا   كما ور  عن الرسول 

                                                           

الباب السـا س والسـبعون ش بيـان األئمـة االثـأل عشـر  041للقندو ر احلنفي  ص راملع ينابيع املو   -6
احلــــدي   723ي وغايــــة املــــرام س ص231احلــــدي   134ص 4ب مســــائهمي وأيضــــا  ورائــــد الســــمطنيس ج

 ي07
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 ي7ي  صحيحة متواالر  ش كتب عامة املسلمنيش أحا  pاألكرم 
 i  واألئمــة ا ثنــا عشــرuوابنتــي الصــديقة واطمــة الزهــرانp والرســول األعظــم

معصــومون  عصــمهم اهلل مــن الــذنب وا طــ  والســهو والنســيان  وجيــب إالبــاعهم ش  
 كن قول ووعن والقرير  وهذا هو السنة ـ حسب اصطاليف الفقهان ـ ي

هـــم أوليـــان اهلل الـــذين مـــن أالـــبعهم  ـــا ومـــن  للـــف  iر واملعصـــومون األربعـــة عشـــ
عنهم هلك  وه الن خطلطـوا للحيـا  ال ر ـة ـ بتومليـي مـن اهلل ـ وهـم أوضـن مـن مجيـع 

 امل تشفني والسياسيني والعلمان  ألهنم عجزوا عن التهطيط للحيا  ال ر ةي

                                                           

 انظر كتاب تاملهدر ش السنة( آلية اهلل السيد صا ق الشريا ري  - 7
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 : الشيعة 9

  pبعـد الرسـول األكـرم  i والشيعة همس من صايع عليا  وأوال ا األئمـة الطـاهرين
إين يوصك أن أ عم و مليب  وإين »حي  قال قبن ووااليس  pإالباعا  للرسول األكرم 

الارٌك وي م الثقلني  ما إن متس تم هبما لن الضللوا من بعدر أبدا   كتاب اهلل وعـث  
 ي8«أهن بيي

 ي5«يا علي أنت وصيعتك هم الفائزون»وقالس  
  50أني يربو عد  الشيعة علم مـ   مليـون نسـمة والدل ا حصاناا األخري  علم
 موملو ون ش أكثر بال  العامليي 

وضم ش العراق وايران واضند والباكستان وا لـيج ولبنـان وسـوريا وأوغانسـتان والركيـا 
وإندونيســــــيا والســــــعو ية والــــــيمن  وبعــــــض بــــــال  إوريقيــــــا وغريهــــــايي معاهــــــد علميــــــة 

 ابي وم سساا ومساملد وم تباا وعلمان وكتل 
وإىل اليــوم  ومــن أحــبل  pوضــم مواقــف  ينيــة مشــرلوة منــذ عهــد الرســول األعظــم 

ـــع ش معـــروتهم ولرياملـــع أرل بلـــد يتواملـــدون ويـــي  ليطللـــع علـــم كنـــو  مـــن املعروـــة  التوسل
 واجلها  وا خالصي

                                                           

 بــــن املغــــا ّل  tومناقــــب علــــي بــــن أيب طالــــب   4ط 120يف 110ص 1راملــــع كنـــــز العمــــالس ج - 8
ط ا مديــة  وذخــائر العقــىبس  123بطهــران  والصــواعق ا رقــةس ص 1ط 433يف 430الشــاوعيس ص

ط الســـعيدية  وينـــابيع  113  وإســـعاف الـــراغبني للصـــبان الشـــاوعي هبـــام  نـــور األبصـــارس ص11ص
 4ى البــــــــن ســــــــعدس ج  والطبقــــــــاا ال ــــــــرب 300و 441و 21و 30املــــــــو   للقنــــــــدو ر احلنفــــــــيس ص

 …ي و112ص
  وويــيس تعلــي وصــيعتي هــم الفــائزون يــوم القيامــة(  وأيضــا  كنــو  احلقــائقس 14راملــع كنــو  احلقــائقس ص- 5

 …  والدر املنثور للسيوطيي و11  والصواعق ا رقةس ص131ص 1  وجممع الزوائدس ج34ص
 مليون نسمةي 011عد  الشيعة حاليا  أكثر من  - 50
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 : األم ة6

 الرى الشيعة أن املسلمني ـ رغم العد  طوائفهم ـ أمة واحد   وأن أيـلة ساولـة  لقـان
التفرقة بينهم باسم األقلياا أو القومياا أو الطائفياا أو غريها  ال جيو  صرعا  وال 

 عقال ي
وأن االخــــتالف ش الفــــرو  بــــني الطوائــــف ا ســــالمية ـ النــــابع عــــن اخــــتالف 
 االملتها اا  مع مراعا  اجملتهد االلتزام بال تاب والسنة ـ ال يوملب الفرقة ش األمةي

ور اجلهـو  لتوحيـد كلمـة املسـلمني حتـت لـوان القـرآن كما الـرى الشـيعة وملـوب الظـا
احل ـــيم والســـنة املطهـــر   وأن أر ح ـــم أو قـــانون ال يســـتمدل مـــن هـــذين املصـــدرين  

 وهو باطن جيب  حضيي 
وأن مـــن الواملـــب ال ـــريس الطاقـــاا لنشـــر ا ســـالم ش مشـــارق األرض ومغارهبـــا  

 والصعيدا إىل مستوى احل م  وكمقدمة لذلك جيب ما يليس
الثقيـــف املســـلمني ثقاوـــة صـــاملة ألمـــور الـــدين والـــدنيا معـــا   حـــىت ي ـــون لـــدى  س1

 املسلمني وعي عام  ي  ر بدورا إىل رأر عامي
 س إجيا  الذهنياا ا سالمية املندوعة حنو العمن البنلان املستمر ش نطاق األمةي4
س النســيق اجلهــو  ا ســالمية املبذولــة علــم ،تلــف الصــعد  لتتحــرلك حنــو هــدف 3
 احد  وش هن نظام واحديو 

س ال ســـيس امل سســـاا ا ســـالمية ش أوســـع نطـــاق هن ـــن ومبهتلـــف ألواهنـــا مـــن 2
 ثقاوية واملتماعية والربوية وغريها  لت ون قواعد إصعا   ومراكز جتملعي

س الصـــنيع الـــبال  ا ســــالمية  بالصـــناعاا ا فيفـــة والثقيلــــة  حـــىت ال حتتــــاج إىل 0
 نصيا  واالستسالمي األملانب  وتجرلها احلاملة إىل اال
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و  العزة ولرسوله وللمؤمنينقال العاىلس 
 ي 55

 ي52«ا سالم يعلو وال يعلم علييس »pوقال 
ـــا ملـــا ويـــي ســـعا النا وســـيا النا  وأن يتقبلـــن مـــن احلجـــاج  ونســـ ل اهلل العـــاىل أن يووقن

 ال رام مناس هم  إني مسيع جميبي
 ووق وهو املستعانيوهذا آخر ما أر نا بياني ش هذا ال تاب  واهلل امل

 
 الكويت 

 هـ5152شوال  1 
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

  
  

                                                           

 ي3وقون(س سور  تاملنا - 55
 ي34121يف 140ص 10ب 41الوسائنس ج- 52
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  pروايات عن رسول ا   
ـ حسـب الـرقيم العامليـة ـ س عـن أيب سـعيد  11717بن حنبن ش مسندا  حتت الرقم  امحد

قـالس تإين أوصــك أن أ عــم و مليــب وإين الـارك وــي م الثقلــني كتــاب اهلل  pا ـدرر عــن النــآ 
عزوملن وعث   كتاب اهلل حبـن هنـدو  مـن السـمان إىل األرض وعـث  أهـن بيـي وإن اللطيـف 

 يفثقا حىت ير ا علي احلوض وانظروين مب  لفوين ويهما(يا بري أخربين أهنما لن 
عن  يـد بـن ثابـت  -حسب الرقيم العاملية  - 41117وامحد ايضا ش مسندا حتت الرقم 

س تإين الارك وـي م خليفتـني كتـاب اهلل وأهـن بيـي وإهنمـا لـن يتفرقـا حـىت pقال قال رسول اهلل 
 ير ا علي احلوض مجيعا(ي

مــن الـاريم  مشــقس بسـندا عــن  tمجـة ا مــام علـيل بــن أيب طالـب وقـال ابـن عســاكر ش الر 
و قبــن علــيل بــن أيب  p أيب الــزبري  عــن ملــابر بــن عبــد اهلل األنصــارر قــالس تكنلــا عنــد النلــآ

س قــد أالــاكم أخــي  ت التفــت إىل ال عبــة وضــرهبا بيــدا تل قــالس والـلـذر pطالــب  وقــال النــآل 
ن يـوم القيامـة  ت قـالس إنـلي أولل ـم إ انـا  معـي وأووـاكم نفسي بيدا إنل هـذا وصـيعتي ضـم الفـائزو 

بعهـــد اهلل  وأقـــوم م بـــ مر اهلل وأعـــدل م ش الرعيلـــة  وأقســـم م بالســـويلة  وأعظم ـــم عنـــد اهلل 
إن الذين آمنوا وعملوا الص الحات  ولئـك هـم خيـر البر يـةمزيلة  قال ملابر ونزلتس 

 (5) 
أقبن عليل قالواس قد ملان خري الربلية(إذا  pي قال ملابرس و ان أصحاب سملد 

 ي (2)
من الاريم  مشقس بسـندا عـن  t وابن عساكر أيضا  ش الرمجة ا مام عليل بن أيب طالب

س تأنـت وصـيعتك ش  pقـالس قـال ّل رسـول اهلل  tسملد بن ملحا    عـن الشـعآ عـن علـيل 
 ي(5)اجلنلة(

مــــن الــــاريم  tبــــن أيب طالــــب  وابــــن عســــاكر ايضــــا ش الرمجــــة ا مــــام أمــــري املــــ منني علــــيل 
س بســندا عــن يعقــوب بــن ملعفــر بــن أيب كثــري املــدين  عــن مهــاملر بــن مســمار  عــن  (2) مشــق

                                                           

 ي1سور  البيلنةس  (5)
 ي103حتت الرقمس  224ص 4الاريم ابن عساكرس ج (2)
 ي303حتت الرقمس  322ص 4ابن عساكرس ج (5)
 ي4  ط بريوا  ط 002  حتت الرقمس 03ص 4الاريم ابن عساكرس ج (2)
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ــة وهــو متوملــي  pعائشــة بنــت ســعد  عــن أبيهــا ســعد  قــالس تكنلــا مــع رســول اهلل  بطريــق م ل
  ولملا بل  غدير خمل الذر خبم وقف الناس ت ر ل مـن مضـم  وحلقـي مـنهم مـن  لـف (1)إليها

ولملا املتمع الناس قالس أيلها النـاس هـن بللغـتا قـالواس نعـم  قـالس اللهـمل اصـهد  تل قـالس أيلهـا 
و قامــي وقــالس مــن كــان اهلل  tالنــاس مــن ولــيل ما قــالواس اهلل ورســولي  ثالثــا   تل أخــذ بيــد علــيل 
 ورسولي وليلي  وهذا وليلي  الللهم وال من واالا وعا  من عا اا(ي

( قـــالس أخربنــا أبـــو احلســن بـــن قبــيسييي أنب نـــا ضــمر  بـــن ربيعـــة 077ت وأيضــا  حتـــت رقــم
القرصي  عن ابن صوذب  عن مطر الورلاق  عن صهر ابن حوصـب  عـن أيب هريـر  قـالس تمـن 
صام يوم مثاين عشر من ذر احلجة  كتب لي صيام ستني صهرا   وهو يوم غدير خم  ملـلا أخـذ 

لسـت وّلل املـ مننيا قـالواس بلـم يـا رسـول اهلل  قـالس بيـد علـيل بـن أيب طالـب وقـال س أ pالنآل 
من كنت موالا وعليل موالا  وقال عمر بن ا طابس بم بم لك يا ابن أيب طالب  أصـبحت 

ييياليــوم  كملــت لكــم ديــنكممــوالر ومــوىل كــن مســلما وــ نزل اهلل عــز وملــنلس 
ومــن  (5)

و أولل يــوم نــزل ملربئيــن صــام يــوم ســبعة وعشــرين مــن رملــب كتــب لــي صــيام ســتلني صــهرا   وهــ
 ي (2)بالرسالة(
 

 

                                                           

 ا يستفا  من سائر الروايااي  كم«وهو متوملي إىل املدينة»الظاهران الصحيا س  (1)
 ي3سور  املائد س  (5)
 ي73ـ 70ص 4الاريم ابن عساكرس ج (2)


