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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
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 غري املغضوب عليهم
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 كلمة الناشر
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
إن مــــن يريــــد أن يبل.ــــل رســــالةعع اعليــــ  أن يســــتوعبها  يــــدا   وأن يشــــعر  ملســــ ولية 

 جتاههاع
الـــب يبل.غهـــا  اعليـــ  أن  واملبل.ـــل النـــا ل هـــو الـــذة يعطـــي الصـــور  احلقيقيـــة للرســـالة

جيس.ــدها ش صهصــ  كمــا هــو صـــان الرســاالل الســماوية والرســ  ال ــرامعع حيـــ  أن  
كـــ  واحـــد مـــنهم كـــان جيس.ـــد رســـالت  ش صهصـــ  اي ـــون الرســـول هـــو الصـــور  احلي.ـــة 

 واملتحر.كة ش الواقع للرسالة السماويةعع 
لســـــنت م( أة وهـــــذا مـــــا يـــــدل عليـــــ  احلـــــدي  املشـــــهور  )كونـــــوا  عـــــا  لنـــــا بغـــــري أ

 …أبعمال م وأخالق م 
ومــن هــذا املنطلــق انــامل جاحــة املر ــع الــديا األعلــد احلمــام الســيد  مــد احلســيا 
الشـــريا)ة ) ام (لـــ ( املوســـوعي ش علمـــ   والعـــاملي ش ا ـــر  و طل.عـــ   واحلســـالمي ش 

للتعريف مبـذه  أهـ  البيـت األطهـار )علـيهم السـالم( للعـاع بشـ   عـام … طرح  
وللمسـلمني بصــور  …  عـر  الـدنيا همهـم القــوا ورسـالتهم السـماوية السـمحةحـ  

 خاصةع
ــطا وســهال يــو)  ش  ومــن هــذا املنطلــق كــان جاحتــ  ي تــ  ش كــ  عــام كر.اســا مبس.
أكا م متر إسالمي أال وهو موسـم احلـإ إب بيـت هللا احلـرامعع وقلـك قبـ  نلـ  قـرن  

ر كمــا جيــ  أو ينبغــي حلل.ــت أكثــر مشـــاك  ويعتقــد أن لــو أ ــدان اســتثمار هــذا املـــ مت
العــاع احلســـالمي ولعـــا ل األمـــة إب ســـابق عهــدها ش وحـــد  ال لمـــة ووحـــد  املوقـــف 
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 علد مستومل الدنياععع
 وكانــــت  طبــــع كـــــ  1( ســــنة متتاليــــة  قريبــــا  12( كراســــا   و)عــــت ش )12ا تــــ  )

موسـم احلـإ  ألـف( نسـهة  ـو).  هيعهـا وـاان وش 150إب  50واحد  منها مـا بـني )
 ع i  وايها عناوين للمراسلة ملن يريد التعر.  األكثر علد مذه  أه  البيت 

وكـان مـر و   لــك النشـرال ـ ال ر.اسـال ـ إجيابيــا  ـدا   وهــذا مـا  بــني. مـن خــالل 
الرسائ  واملراسـالل الـب كانـت  عقـ  موسـم احلـإ است سـارا  واسـت هاما  عـن مـذه  

  حـا ال ثـري مـن الشـبهال الـب كانـت  نشـر وصيعتهم  وسـاعدل ش iأه  البيت
 …حول قاك املذه  احلق

رأينـــا أن حنيـــي  لـــك ال ر.اســـال ونعيـــد طباعتهـــا  wوحنـــن ش مركـــز الرســـول األعظـــم
  باعا لن س الغاية الب كتبت أل لهاعع 

 را ني من هللا السدا  والقبول  وأن يوا.قنا هيعا  للعم  الصاحل إن  جيع وي ع
 

 للتحقيق والنشر wل األعظم مركز الرسو 
 13/  5951بريوت ـ لبنان ص ب: 

                                                        
 هـ1396هـ ح  احلإ من عام 1382أة منذ حإ عام  - 1
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 املقدمة
 

 
 

احلمـــــد هلل رب العـــــاملني  والصـــــال  والســـــالم علـــــد صـــــ و   مـــــن بري.تـــــ   مـــــد و لـــــ  
 الطاهرينع

وبعد  منذ نالنة عشـر  سـنة وحنـن نصـد.لر كـ  سـنة بيـاان  يعـ  بتعريـف الشـيعة علـد 
 الطوائــف احلســالمية  وإيقــا  التاصــق  لــتهم مــن جيهلهــم  لته يــف حــد  التــو .ر بــني

 الب  زر  ايما بينهم وال جيا مثارها سومل األعداءع 
ومبــا أن هللا  عـــاب  عــ  موســـم احلــإ مـــ مترا  عامــا  للمســـلمني حــ  يتنـــا وا إليــ  مـــن 
أطــرا  الــدنيا ليشــهدوا منــااع  ــم  و ــدان أنــ  أاضــ  ومــع لتو)يــع هــذا البيــان بلغــال 

أ   إعطاء صور  عامة عن نظـر  الشـيعة ش لتلـف اتـاالل مسـااة منـا متنوعة من 
 ش هع كلمة املسلمني علد التقوملع

وهللا ســــبحان  هــــو املســــ ول أن يواــــق ا ميــــع ملــــا ايــــ  خــــريهم ور ــــا   وهــــو املواــــق 
 واملستعانع

 الكويت  
 هـ1395/ شوال/ 1 

 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي 
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 وصولالشيعة يف األ 
 

وســـنة هـــم بقيـــة  2ينقســـم املســـلمون ش العـــاع إب صـــيعة هـــم أكثـــر مـــن مـــائب مليـــون
 املسلمني  وال ارق بني الطائ تني ش األصول الثالنة الب هي  

   التوحيد 1
   النبو  2
   املعا ع3

ا ــــ  املســــلمني يعتقــــدون أبن لل ــــون إ ــــا  واحــــدا   أ)ليــــا  أبــــداي   عاملــــا  قــــا را   حي.ــــا  
 ما   ليس ل  صريك  ول  ك  الص ال احلسنةعقي.و 

كمــــا أن كــــ  املســــلمني يعتقــــدون أبن هللا أرســــ  إب البشــــر أنبيــــاء هــــدا  مهــــديني 
  هــــو pحلرصــــا هم إب احلــــق وإب ســــعا   الــــدنيا وا خــــر   وأبن  مــــد بــــن عبــــد هللا 

 خامت األنبياء ال نيب بعد ع
    سـد  و بقـد روحـ     وكذلك ك  املسلمني يعتقدون أن احلنسان إقا مال ي

حيـ  ش يـوم القيامـة امـن كـان  سـنا  ش الـدنيا كـان مـن أهـ  ا نـة والنعـيم  ومـن كـان 
 مسيئا  ش الدنيا كان من أه  العقاب وا حيمع 

 والشيعة  عتقد أن هللا سبحان  و عاب عا ل وأن  ال يظلم أحدا  وال ي ع  عبثاع 
عـــني. مــن بعـــد  انــا عشـــر خلي ـــة   p مـــدا  و ــرمل الشـــيعة أيضــا  أن نـــيب احلســالم

                                                        
 مليونع 500واليوم أكثر من  - 2
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 ع  3وقال  )اخلل اء بعدة اننا عشر(
 ع  4  )من مال وع يعر  إمام )مان  مال ميتة   اهلية(pوقال 

   وهم  5وه الء اخلل اء ج.اهم الرسول أبجائهم
  t  علي أمري امل منني 1
   t  احلسن 2
  t  احلسني 3
  t  علي بن احلسني 4
   tر    مد الباق5
  t   ع ر الصا ق 6
  t  موسد ال ا(م 7
  t  علي الر ا 8
  t  مد ا وا  9

   t  علي ا ا ة 10
   t احلسن العس رة 11

                                                        
  19884  و19875ع ومســـند أمحـــد   3398  و3394  و3393يل مســـلم   را ـــع صـــح - 3

ع وانظر أيضا  20000  و19944  و19925  و19914  و19901  و19892  و19887و
 …  و10  41ب  230ص 36حبار األنوار  ج

  pقـال رســول هللا  16271ع وش مسـند أمحـد  مســند الشـاميني احلـدي   217ص 3املناقـ   ج - 4
 إمام مال ميتة ا اهلية(ع )من مال بغري

يقـول  )مـن مـال بغـري إمـام  pوأخرج أبونعيم ش حلية األولياء عن ابن عمر  قال  جعت رسول هللا 
 ع224ص 3اقد مال ميتة  اهلية( حلية االولياء  ج

الباب السـا   والسـبعون ش بيـان األئمـة االنـا عشـر  529را ع ينابيع املو   للقندو)ة احلن ي  ص -5
احلـــدي   743ع وغايـــة املـــرام   ص431احلـــدي   132ص 2ائهمع وأيضـــا  ارائـــد الســـمطني  جأبجـــ
 ع57
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 عt  املهدة 12
واخللي ـــة األخـــري مـــن هـــ الء وهـــو احلمـــام املهـــدة حـــي ش  ار الـــدنيا وغائـــ  عـــن 

ـــد األبصـــار  يظهـــر ش  خـــر الزمـــان لـــيم  األرل عـــدال  بعـــد أن ملئـــت (لمـــ ا   و توح.
 العبا  والبال  حتت لوائ  ش ح ومة إسالمية واحد  مز هر  إبقن هللا  عابع

والشـــيعة قـــد أقـــاموا األ لـــة والااهـــني علـــد هـــذين األصـــلني )العـــدل واحلمامـــة( مـــن 
 العق  والنق ع
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 الشيعة يف الفروع  
 

 ـام  اقـد قـال أما اـرو  احلسـالم أعـا العبـا ال واملعـامالل وسـائر القـوانني واألح
 املسلمون الشيعة إن مصدرها أربعة  

القــــر ن احل ــــيم  وهــــو هــــذا ال تــــاب الــــذة بــــني يــــدة املســــلمني ع يــــز  ايــــ  وع  أ:
 ينقص من ع

 عtو ل  الطاهرين  pالسنة املطهر  الوار   عن النيب  ب:
 إها  املسلمنيع ج:
 العق ع د:

ئط  ـ مــن هـــذ  املصـــا ر وقــالوا إن  ب اال تهـــا  م تــو   امـــن اســـتنب  ـ بشــرا
 األربعة ح ما  من األح ام الشرعية ال  أن يعم  ب ع

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 10 

 

3 

 قدوة للبشرية tاملعصومون 
 

الــذين  iواخلل ــاء االنــا عشــر  tوبنتــ  الصــديقة الطــاهر   pإن الرســول األعظــم 
إبطــاعتهم وإ بــاعهم قــد خط.طــوا للحيــا  الســعيد  ،طيطــا  كــامال   اهــ الء  pأمــر النــيب 
 ســتورك كامــ  للحيــا  ال ا ــلة وقــدو  صــاحلة ل ــ  صــ ون احلنســان ش هيــع  األطهــار
 األ)مانع 

والبشـــــر جيـــــد األســـــو  اـــــيهم ش لتلـــــف املراحـــــ   ســـــواء ش الشـــــ ون احل وميـــــة أو 
االقتصــــــــا ية أو السياســــــــية أو التماريــــــــة أو األخالقيــــــــة أو العســــــــ رية أو الزراعيــــــــة أو 

  ية أو العائلية أو غريهاع الصناعية أو الثقااية أو القضائية  ال ر 
قـــاموا مبهتلـــف األ وار احليويــــة مـــن حـــاكم وو)يـــر وقائـــد و نــــدة  iوقلـــك ألهـــم 

واثئــر ومعلـــم ومـــرب. ومعتـــزل وم ـــر و)ار  وم ـــاال وســـمني ومشـــر   و ـــارب ومســـاع 
 وغري قلكع

وش اليــوم الــذة يتبــع العــاع ايــ  منــاهإ هــ الء الســا    صــبل الــدنيا  نــة نعــيم  وقــد 
 ملث  هذا اليومع tخر هللا احلمام املهدة ا . 
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  iالدنيا تسري وراء األئمة الطاهرين 
 

قــــد خــــدموا احلســــالم أكــــا خدمــــة  وإال لعصــــ ت  حلســــالم  tاألئمــــة الطــــاهرون 
 ن س العواصف الب عص ت  أل اين السابقة وحر.اتها عن واريها الصحيحةع 

تحــوا اتوحــال هائلــة وأ خلــوا النــا  كمــا أن الشــيعة ش طــول التــاري  احلســالمي ا
ش  يــــن هللا أاوا ـــــا   ووق ــــوا أمـــــام التيـــــارال الــــب لـــــوال الشــــيعة الكتســـــحت احلســـــالم 

 واملسلمني  وك  قلك مذكور ش التواري  امل ص.لةع 
 7و)الذريعـــة إب  صـــانيف الشـــيعة( 6 ونظـــر  واحـــد  إب موســـوعة )أعيـــان الشـــيعة(

 قةع   ي حللقاء الضوء علد هذ  احلقي
واحلضـار  احلنسـانية رهينـة خـدمال الشـيعة ش كـ  أبعا هـا وقـد أ رك علمـاء الــدنيا 
ــدين هـــذ  احلقيقـــةعع ولـــذا و ـــعوا الشـــيعة ش مو ـــعهم الالئـــق  ـــم  ومـــن أولئــــك  والـ

 العلماء أكا علماء مصر الشي   مو  صلتول ش اتوا  الشهري ع
 

 ز التعبد ابملذهب الشيعي يف أوصل الكتابانظر نص فتوى الشيخ شلتوت رئيس جامعة األزهر جبوا

 

                                                        
للسيد  سن األمني العـاملي  و بحـ  عـن حيـا  علمـاء ور ـال الشـيعة  و قـع ش أكثـر مـن عشـرين  - 6

 ولدا  كبريا ع
 عولدا   25للشي   غا بزرك الطهراين  و بح  أتلي ال الشيعة  و قع ش أكثر من  - 7
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 خدمات ملهابط الوحي
 

يلـــزم علـــد كااـــة املســـلمني أن اـــدموا مهـــاب  الـــوحي والتنزيـــ  خـــدمال  ليـــق  ـــا  
 وهي  نقسم إب اخلدمال املعنوية واملا ية وهي 

 اخلدمال املعنوية

م احلســالمية  إعطــاء احلــرايل ل ااــة املســلمني ليــ  وا الشــعائر حســ  ا تهــا اه أ:
 والب منها السما  حلقامة ا ماعة ش احلرمني الشري نيع

 pوأقــــر ء الرســــول  tبنـــاء القبــــاب ال همــــة علــــد أ ـــرحة األئمــــة الطــــاهرين  ب:
 األقربني وصحابت  األخيار والذين ا بعوهم إبحسانع

نص  س ينة من نور أو ما أصب  اـوق ال عبـة املشـراة مبسـااة عاليـة  ـدا   شـع.  ج:
ب أكــا  ائــر    نــة لـــريمل أهــ  البلــدان م ــان ال عبـــة ش الليــ  مــن أبعــد املســـااال إ

 املم نةع
اـــــتل أبـــــواب الـــــبال  طـــــول الســـــنة ل ـــــ  مـــــن يريـــــد احلـــــإ أو العمـــــر  أو الـــــزاير    د:

 والسما  ل   من يريد الس ن ش  لك البال  سواء العاكف اي  والبا ع
والصــور واألصــرطة مبهتلــف اللغـــال نشــر ماليــني ال تــ  واخلــرائ  والنشــرال هـــ: 

 لتعريف العاع  حلسالم و عوهم إلي ع
 نظـــيم املـــ مترال الدائمــــة ل ااـــة املســــلمني والســـما   ـــم حلبــــداء  رائهـــم ال،ــــاق  و:

 القرارال حول ص وهم الدينية والدنيويةعع 
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 اخلدمال املا ية

 وإب اخلدمال املا ية  الب منها  
ة املشـراة واملسـعد وا مـرال لتسـهي  الطـوا  والسـعي بناء طبقال حول ال عبـأ: 

 والرميع 
 بناء البناايل ش عراال واملشعر وم  لس ن احلماجع  ب:
  نظيم السري  نظيما   قيقا  و واري كااة وسائ  الراحة للحماجع  ج:
  علي  حلوم األ احي واالست ا   من سائر أ زائهاعد: 

 
 

 
 يواق ا ميع ملا اي  ر ا  وهو املستعانع واملس ول من هللا سبحان  أن

 هـ1395/ شوال/ 1الكويت 
 حممد الشريازي 
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