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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

 
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 

للعـا  بشـ ن عـام حـر العـر   iللتعريف مبـذه  أهـن البيـت األطهـار … طرحي 
 وللمسلمني بصور  خاصةي… القومي ورسالتهم السماوية السمحة الدنيا هنجهم

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  

ي حلللــت أكثــر مشــاكن ويعتقــد أن لــو أملــدنا اســتثمار هــذا املــ متر كمــا جيــ  أو ينبغــ
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 ت14و تــــ  ت
ألف نسهة الو ل  مجيعها جمانـا وش موسـم احلـج    101إىل  01واحد  منها ما بني 

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

بهاا الـي كانـت النشـر وصيعتهم  وسـاعدا ش  حـا ال ثـري مـن الشـ iأهن البيت
 …حول ذاك املذه  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 جمي  ي
 

 ق والنشرللتحقي wمركز الرسول األعظم 
 51/  9595بيروت ـ لبنان ص ب: 
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 المقدمة

 

 
 احلمد هلل رب العاملني  والصال  والسالم علم سمد وآلي الطاهريني

وبعــــدس لقــــد كــــان احلــــج مــــن أهــــم مراكــــز املســــلمني  جيتمعــــون هنــــاك كــــن ســــنة 
ليشهدوا منافع لهممر 

كما يقول القرآن احل يم  وقد كـان مـن أوملـ  األمـور   2
 املسلمون بعضهم مع بعاي أن يتعار 

لت ـون )قصة الشيعة( وما أملدر بنا أن ننتهز هذا الفرصة لنقدلم كراستنا الرابعـةس 
وســـيلة للتعريـــف إىل كثـــري مـــن إخواننـــا الســـنة الـــذين ال يعلمـــون قلـــيال  أو كثـــريا  عـــن 

حســ  آخــر ا حصــا اا  1إخــواهنم الشــيعة البــال  عــد هم تمائــة وثالثــني مليونــا ( 
 الدقيقةي 

ـــــك امتثـــــال لقولـــــي ســـــبحانيس  إنمـــــا الم منـــــون إاـــــو  ف  ـــــلحوا بـــــي  وش ذل
أاــوي م

وإن هــ ه أمــت م أمــة   وخطــو  إىل األلفــة واالكــا  كمــا قــال العــاىلس 4
واحد 

 ي9
 واهلل املس ول أن يووقنا مجيعا ملا حي  ويرضمي 

 كربالء المقدسة  
 محمد ب  المهدي الحسيني الشيرازي

                                                           
 ي43سور  احلجس  - 4
 مليون نسمة حس  ا حصا اا األخري ي 011بلغت نفوس الشيعة  أكثر من  - 3
 ي 11سور  احلجرااس  - 2
 ي 04سور  تامل منون(س  - 0
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 الخالفة 
 

يلمـع ويشـري مـر  وأخـرى حـول أمـر  pالرسول األكرم سمد بن عبـد اهلل لقد كان 
اخلالوــة لامــام أمــري املــ منني علــي بــن أ  طالــ  تعليــي الصــال  والســالم( و ــان مــن 

 ذلكس 
س كابن إسحاق  وابن ملريـر  وابـن 6كما رواا كثري من أعالم السنلةيوم )اإلن ار( 

 وغريهميي  412اريخ األمم( ص أ  حامت  والطربر ش اجلز  الثاين من تال
وكــان ذلـــك ش مبــدأ الـــدعو  ا ســـالمية قبــن ههـــور ا ســـالم مب ــة حـــني أنـــزل اهلل 

وأنـــ ر عشـــيررب األقـــربي العـــاىل عليـــي 
إىل  ار عمـــي أ   pوـــدعاهم الرســـول  7

وهــــم يومرــــذ أربعــــون رملــــال  يزيــــدون رملــــال  أو ينقصــــوني ووــــيهم أعمامــــيس  tطالــــ  
 لعباس( و تأبو هل ( يتأبوطال ( وتمحز ( و تا
يا بأل عبد املطل  إين واهلل ما أعلم صابا  ش العرب »س pوش آخر احلدي   قال 

ملـا  قومــي ب وضـن ئــا ملرـت م بــي  ملرـت م وــري الـدنيا واينخــر   وقـد أمــرين اهلل العــاىل 
أن أ عــــوكم إليــــي  وــــ ي م يــــ ا رين علــــم أمــــرر هــــذا  علــــم أن ي ــــون أخــــي ووصــــيي 

 وخليفي وي م ؟ 
وكان أصغرهم إذ قام وقالس أنا يـا نـا اهلل أكـون  t حجم القوم عنها غري علي و

برقبتي وقالس إن هذا أخـي ووصـيي وخليفـي وـي م   pو يرك عليي  و خذ رسول اهلل 

                                                           
  والـاريخ الطـربرس 22ص 11ي والفسري الطـربرس ج031ح 241  وص012ح 324ص 1راملع صواهد التنـزين للحس اين احلنفيس ج -1

ي والـذكر  اخلـواص للسـبن بـن 411ـ412  وكفاية الطال  لل نجي الشاوعيس ص111ص 1  ومسند أمحد بن حنبنس ج311ص 4ج
ي والــاريخ 12ص 0ي والــدر املنثــور للســيوطيس ج14ص 4  وال امــن البــن األثــريس ج110ي وينــابيع املــو  س ص33اجلــو ر احلنفــيس ص

 …  و332و 343ح 113ص 10ي وكنـز العمالس ج121و133ح 30ص 1 مشق البن عساكرس ج
 ي 412سور  الشعرا س  - 2
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 ي«وامسعوا لي وأطيعوا
وقـد روى حــدي  الغــدير مائــة وعشــرون مــن أصــحاب  )يــوم اليــدير( ومـن ذلــكس 

التـــابعني  وجتـــاو  طبقـــاا رواالـــي مـــن أئمـــة احلـــدي   وأربعـــة ووـــانون مـــن pالرســـول 
ثالوائــة وســتني راويــا   وقــد بلــ  امل لفــون ش هــذا احلــدي  مــن علمــا  الشــيعة والســنة 

 أكثر من ستة وعشريني
ملا رملع من حجة الو ا  وصن إىل موضـع يقـال لـي  pوجممن القصةس أن الرسول 

حــرل الظهــري  وخطــ  خطبــة  تغــدير خــم( وــ وقف النــاس عــن املســري وصــعد املنــرب ش
طويلة مبحضر أكثر مـن مائـة ألـف صـهق  وقـال ش خطبتـي وهـو آخـذ ب ـف علـي 

t   س تيا أيها الناس إن اهلل موالر وأنا موىل امل منني وأنا أوىل هبم من أنفسهم  ومن
كنــت مــوالا وهــذا ـ يعــأل عليــا  ـ مــوالا  الللهــم وال مــن واالا وعــا  مــن عــا اا  وإين 

الر ون عليَّ عن الثقلني كيـف للفـوين ويهمـا  الثقـن األكـرب كتـاب اهلل سائل م حني 
عزوملـــن ســـب   طروـــي بيـــد اهلل العـــاىل وطروـــي ب يـــدي م واستمســـ وا بـــي ال الضـــلوا وال 

  ط القـاهر  40البدلوا  وعرتيت أهن بيـي( كمـا ش الصـواعق اةرقـة البـن حجـرس ص 
 هـ ي 1334سنة 

أخــذ بيــد  pس أن النــا 431اجلــز  الرابــع  صوذكــر ا مــام أمحــد كمــا ش املســند  
وقــالس تألســتم العلمــون أين أوىل بــامل منني مــن أنفســهم ؟ قــالواس بلــم  قــالس  tعلــي 

ألستم العلمـون أين أوىل ب ـن مـ من مـن نفسـي ؟ قـالواس بلـم  وقـالس مـن كنـت مـوالا 
قـال وعلي موالا  الللهم وال من واالا وعـا  مـن عـا اا( قـالس ولقيـي عمـر بعـد ذلـك و

 ليس هنيرا  يا بن أ  طال  أصبحت وأمسيت موىل كن م من وم منةي
أمـــــر بعـــــد ذلـــــك  pوقـــــد روى ا مـــــام الطـــــربر ش كتابـــــي تالواليـــــة(س تأن الرســـــول 

 tبإمر  امل منني(   ولذا كانت الصحابة ال يت إليي  tأصحابي أن يسلموا علم علي 
 ويقولون ليس تالسالم عليك يا أمري امل منني( ي

الــذر كــان أعقــن النــاس وأكثــر النــاس إح امــا  يــرتك  pيعقــن أن الرســول  مث هــن
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يعــنيل  pأمتــي ســدى بــال خليفــة وهــو يريــد أن يفــارق احليــا  إىل لقــا  ربــي ؟ وقــد كــان 
خليفة لنفسي كلما أرا  أن خيرج من املدينة لبضعة أيام  كما جتدا ش خمتلف التواريخ 

 ي8والسري

                                                           
وقد استهلف رسول اهلل تص( عليا  ت ( ش املدينة وخرج اىل البوك  وقالس تعلي مأل مبنـزلة هارون من موسم( انظر صحيا البهـاررس  - 3

كتاب الفضائن باب مـن وضـائن علـي بـن   311ص 3البوك  ط  ار الف ري وصحيا مسلمس جكتاب املغزى  باب غزو  141ص 0ج
 3ي الـــــــاريخ الطـــــــربرس ج141و 110ح 24ص 1ي ســـــــنن ابـــــــن ماملـــــــةس ج3313ح 311ص 0أ  طالـــــــ ي وصـــــــحيا الرتمـــــــذرس ج

 …و 401و 101-123و 140و 31ح 1  الاريخ  مشقس ج112ص
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  tم  فضائل أمير الم مني  

 
 س tلقد ور ا رواياا عديد  حول وضن ا مام أمري امل منني 

 50مجاعـــــة كبـــــري  مـــــن العلمـــــا   كالبهـــــارر 5منهـــــاس حـــــدي  تاملنزلـــــة( الـــــذر رواا
 وغريمهاي  55ومسلم

س تأخـــرج أمحـــد أن رملـــال ســـ ل معاويـــة عـــن مســـ لة  112قـــال ش الصـــواعق ص 
مــن ملــواب علــي  وقــالس ســن عنهــا عليــا  وهــو أعلــم  قــالس ملوابــك ويهــا أحــ  إ ل 

قــالس بــرس مــا قلــت لقــد كرهــت رملــال كــان رســول اهلل يعــزا بــالعلم عــزلا   ولقــد قــال 
وكـان عمـر إذا أصـ ن « أنت مـأل مبنزلـة هـارون مـن موسـم إال أنـي ال نـا بعـدر»ليس

 عليي صي  أخذ مني( ي
ب مر اهلل العاىل أبواب الدور الي   pوقد سدل النا )سّد األبواب( ومنهاس حدي  

 يtمشرعة إىل املسجد إال باب بيت علي  كانت
مجع من العلما  ذلك  منهمس احلـاكم ش اجلـز  الثالـ  مـن املسـتدرك  52وقد روى

 ش حدي س  140ص 
حــر أن عمــر بــن  tســدل األبــواب إىل املســجد غــري بـاب علــي  pتان رسـول اهلل 

                                                           
ا مجاعـــة كبـــري  مـــن الصـــحابة وصـــرح العلمـــا  مـــن الفـــريقني بصـــحتي  انظـــرس صـــحيا هـــذا احلـــدي  متـــواالر بـــني الشـــيعة والســـنة  وقـــد روا - 1

 1033و 1022و 1034وح 1011وح 1010وح 1211  ومســـند أمحـــد بـــن حنبـــن  احلـــدي  رقـــمس 3312و 3313الرتمـــذرس ح
 ي4ط 232و 234و 211و 211و 212و 213احلدي  رقم  131ص 10ي وكنـز العمالس ج3114وح 1113وح 1111وح

 كتاب املغزر  باب غزو  البوكي  141ص 0ا البهاررس جصحي - 11
 ي كتاب الفضائن   من وضائن علي بن أ  طال ي311ص 4صحيا مسلمس ج - 11
ي ينــــابيع 313ح 400ي املناقــــ  البــــن املغــــا   الشــــاوعيس ص331و 341ح 411ص 1الــــاريخ  مشــــق البــــن عســــاكر الشــــاوعيس ج - 14

 ط اسالمبولي 33املو  س ص
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ا اخلطـــاب كـــان يقـــولس أبعطـــي علـــي بـــن أ  طالـــ  ثالثـــا ألن ال ـــون   واحـــد  منهـــ
أح ل إ ل من محر النعمس  وملتي واطمة بنت رسول اهلل  وس ناا املسجد مـع رسـول 

 اهلل حين لي ما حين لي ويي  والراية يوم خيرب( ي
 pما رواا مجاعة من العلما   منهم ا مام أمحد ش املناق  عن قول النا  ومنها:

 ي 51س تأنا مدينة العلم وعلي باهبا(
 tش كنـز العمـالس اجلـز  السـا س ـ أنـي نـزل ش علـي  ـ كمـا 54وقد أمجع املفسرون

إنمـــا ولـــي م ال ورســـولآ والـــ ي  يمنـــوا الـــ ي  يقيمـــون الصـــال  قولـــي ســـبحانيس 
وي رون الزكا  وهم راكعون ومـ  يتـولا ال ورسـولآ والـ ي  يمنـوا فـ ن حـزب ال 

هم اليالبون
 ي 59

مدهشــــةسكجها ا ش مـــن الفضـــائن واملناقــــ  واملواقـــف كثـــر   tوقـــد كـــان لعلــــي 
ســـبين اهلل العـــاىل يـــوم تبـــدر( و تأحـــد( وتخيـــرب( و تحنـــني( و تاألحـــزاب( وغريهـــا  

ليلة اهلجر   وكسبقي إىل ا سالم  وكعلمي ال ثري حر  pوكمبيتي علم وراش الرسول 
 يي56س تأنا  ار احل مة وعلي باهبا( pقال الرسول 

 يي 57س تأقضا كم علي(p وقال
إىل كثـري مـن أمثـال هـذا الفضـائن  58واحلـق مـع علـي( س تعلي مـع احلـقp وقال

                                                           
  راملـع التعريـف رقـم 3222  سـنن الرتمـذرس ح1012  1213  مسـند أمحـدس ح1201  مسند أمحـدس ح2213صحيا مسلمس ح -13

 ي4هـ  3ص 4
 113ي أســباب النـــزول للواحـــدرس ص421-411احلــدي   132-111ص 1وانظــر أيضــا س صــواهد التنـــزين للحســـ اين احلنفــيس ج - 12

 401و 443فايـــة الطالـــ  لل نجـــي الشـــاوعيس صي ك111و 113ح 211ص 4ي الـــاريخ  مشـــق البـــن عســـاكر الشـــاوعيس ج112و
 ط بريواي 121ص 1ي ال شا  للزخمشررس ج401و

 ي 01و 00سور  املائد س  - 10
 ي13ص 1ي حلية األوليا س ج133ح 201ص 4ي الاريخ  مشقس ج3312ح 311ص 0صحيا الرتمذرس ج - 11
بطـرق متعـد  س  p=وويـيس ترور ويـي حـديثا  عـن النـا =3ص 1ي وراملع ايضا االستيعاب البن عبد الـربس ج03املسائن الع ربيةس ص - 12

وأقضـاها علـي ـ أر وأقضـم األمـة ـ(ي وش حـدي  آخـرس تعلـي أقضـم أمـي(  وش حـدي  ثالـ  عـن أ  سـعيد اخلـدرر قـال رسـول اهلل 
p4االستيعابس ج   وأيضا  034ص 0س تأقضاهم علي بن أ  طال ( وور ا أيضا  هذا الرواية ش مرقا  املفااليا لعلي بن سلطان ج 
س تأقضــم أمـــي علــي بـــن أ  طالــ (ي وش الريـــا  pس عــن أنـــس روعــي إىل النـــا 433ص 1  والعســقالين ش وــتا البـــاررس ج214ص

 …و  33  وذخائر العقاس ص113ص 4النضر س ج
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 واملناق يي
مثــــنس تاملناقــــ (  tوقــــد كتــــ  كثــــري مــــن علمــــا  الســــنة كتبــــا ش وضــــائن علــــي  

 للهوار مي احلنفي و تينابيع املو  ( للقندو ر احلنفي ويي

                                                                                                                                                                      
للحمـويألس  ي ورائـد السـمطني1114ح 111ص 3  الاريخ  مشق البن عسـاكرس ج341ص 12الاريخ بغدا  للهطي  البغدا رس ج - 13

 ي331ي الفصول املهتار س ص31ي اجلمنس ص122ص 1ج
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 iاالفة باقي األئمة 

 
س تاخللفا  بعدر بقولي iأخرب عن اهلل سبحاني والوة األئمة  pكما أن الرسول 

 كما رواا تأبو  او ( و تمسلم( و تأمحد( وغريهمي  55اثنا عشر(
ش  pعــن الرســـول  20 ذاا مـــر  أمســا هم كمـــا ش تينــابيع املـــو ل ( pوعــنيل النــا 

إن وصـيي علـي بـن س » pحدي  أني س لي صهق عن األوصيا  من بعدا ؟ وقـال 
أئمــة مــن صــل  احلســني   أ  طالــ   وبعــدا ســبطار احلســن واحلســني  التلــوا الســعة

س وإذا مضم احلسني وابني علي  وإذا مضم علـي  pقالس يا سمد وسملهم    قال 
وابنـــي سمـــد  وـــإذا مضـــم سمـــد وابنـــي ملعفـــر  وـــإذا مضـــم ملعفـــر وابنـــي موســـم  وـــإذا 
مضم موسم وابني علي  وإذا مضم علي وابنـي سمـد  وـإذا مضـم سمـد وابنـي علـي  

 ي 25  وإذا مضم احلسن وابني احلجة سمد املهدر( وإذا مضم علي وابني احلسن
بــالثقلني ش حــدي  متــواالر حيــ  قــالس تإين الــارك وــي م  pوقــد أوصــم الرســول 

 ي 22الثقلنيس كتاب اهلل وعرتيت أهن بيي  ما إن متس تم هبما لن الضلوا بعدر أبدا(
 
 

                                                           
  11111  11314  11332  11332  11320  ومســــــــــــــــــند أمحــــــــــــــــــدس ح3313  3312  3313صــــــــــــــــــحيا مســــــــــــــــــلمس ح - 11

 ي3234 و3231ي وسنن أ   او س احلدي  41111  11122  11140 11112
الســــبعون ش بيــــان األئمــــة االثــــأل عشــــر ب مســــائهمي وأيضــــا  ورائــــد البــــاب الســــا س و  041راملــــع ينــــابيع املــــو   للقنــــدو ر احلنفــــي  ص -20

 ي02احلدي   223ي وغاية املرام س ص231احلدي   134ص4السمطنيس ج
 ي 122ص 4الصراط املستقيمس ج - 41
ي 110ص 0ط امليمنية مبصـري جممـع الزوائـدس ج 131ص 0  وج321و 311ص 2  وج 01و 41و12ص 3راملع مسند أمحدس ج - 44

ي انســاب 020و 032ح 31ص 4ي الــاريخ  مشــق البــن عســاكرس ج443ي املناقــ  للهــوار مي احلنفــيس ص11ص 4ثــورس جالــدر املن
 103-101و 122-123و 311ح 103ص 1يكنـــز العمــالس ج300ص 1ي حليــة األوليــا س ج111ص 4األصــرا  للــبالذررس ج

وويـيس تقـال النـا س إين الـارك  31ب 401ح 14ص 4راملع أيضا  عيون أخبار الرضـا س ج… ي و1113و 1103و 1101و 103و
 وي م الثقلني كتاب اهلل وعرتيت ولن يفرتقا حر ير ا عليل احلو (ي 
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 المهدي المنتظر )عج( 
 

س تأن  tوعـــن األئمـــة  pســـول علمـــا  الشـــيعة والســـنة متـــواالرا  عـــن الر  21قـــد روى
ا مام املهدر ـ وهو الثاين عشر ـ يبقم حيلا  ش  ار الدنيا حر يظهر بإذن اهلل ويمأل 
األر  قســـطا وعـــدال بعـــد أن ملرـــت هلمـــا وملورا( كمـــا جتـــد ال ـــالم حـــول ذلـــك 

 ي 24مفصال ش كتاب تاملهدر( للسيد الصدر
وهـو اهلل العـاىل العـمل كـن صـي  وال غرابـة ش طـول العمـر هبـذا املقـدار  وـإن قـدر  

علــا كــل شــيء قــدير
لبــف فــيهم بــنق ال تــاب ال ــرميس  tألــيس نــوح النــا  29
ألف سنة إال امسي  عاما  

 ي26
مث إن العلــم احلــدي  يقــرر هــذا احلقيقــة بإم ــان طــول العمــر إىل آال  الســنواا  

 كما ال خيفم علم من لي إملام بالط ي

                                                           
 ي332و 411و 420/  3راملع ينابيع املو  س  -43
 وكذا ش كتاب تاملهدر ش السنة( ينية اهلل السيد صا ق الشريا ري - 42
 ي 1  سور  امللكس 1  سور  التغابنس 4ور  احلديدس   س01  سور  الرومس 2  سور  هو س 141سور  املائد س  - 40
 ي 12سور  العن بواس  - 41
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 العصمة

 
 u  وبنــــت الرســــول واطمــــة الزهــــرا   iا ثــــأل عشــــر  واألئمــــة pمث إن الرســــول 

 معصومون عن كن خط  وإمث  وعلم ذلك  لت األ لة العقلية والنقليةي
إنما يريد ال لي هب عن م الرجس أهل البيـ  ويههـركم وقد قال سبحانيس 

رههيرا
 ي28ش غال  التفاسري iكما جتد الفسري اينية هبم  27

ي ون مرملع األح ام معرَّضـا للهطـ  وا مث  وإال  مضاوا إىل أن العقن ال جيول  أن
   يبق اعتما  ب قوالي وأوعاليي

                                                           
 ي 33سور  األحزابس  - 42
  3403ح 31ص 0كتـــاب وضـــائن الصـــحابة  بـــاب وضـــائن أهـــن بيـــت النـــا  صـــحيا الرتمـــذرس ج  313ص 4صـــحيا مســـلمس ج -43

ي 103و 122و 121و 133ص 3ي املســــــتدرك علــــــم الصــــــحيحني للحــــــاكمس ج331ص 1  مســــــند أمحــــــدس ج3340ح 343وص
…  113-113و 111-102و 103-123و 122و 121-132احلـدي   14-11ص 4صواهد التنـزين للحس اين احلنفـيس ج

ي االصــابة البــن 3-1ص 44ي الفســري الطــربرس ج344و 341و 341و 424و 401ح  130ص 1الــاريخ  مشــق البــن عســاكرس ح
 …ي و013ص 4حجرس ج
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 أ ول الدي  عند الشيعة

 
وإذ عروــت مجلــة مــن األ لــة حــول ا مامــة الــي هــي مــن أصــول الشــيعة  وــاعلم أن 
الشيعة يعتقدون ب صول مخسة هيس تالتوحيد( و تالعـدل( و تالنبـو ( و تا مامـة( و 

   تاملعا (ي
والفصــين هــذا األمــور مــذكور  ش موســوعاا يرملــع إليهــا مــن يريــد ا طــال  مثــن  

 ي 25كتابس تصرح التجريد( 
 ي 10و تعبقاا األنوار( 

 ي15و تالغدير( 
 ي 12و تالفصول املهمة( 

 ي 11و تاملراملعاا( 
 وغريها من ألو  ال ت  الي كتبتها الشيعة هبذا الصد ي

                                                           
 هـ(ي 241ـ  123للعالمة احللي رمحي اهلل ت - 41
م( يقــع 1333-1331هـــ = 1311-1421عبقــاا األنــوار ش إثبــاا إمامــة األئمــة األطهــار  للعالمــة مــري حامــد حســني اهلنــدر ت - 31

ال تــاب ش مائــة جملــد حســ  التجزئــة األخــري   وقــد رالبــي علــم منهجــني س األول ش اثبــاا  اللــة اينيــاا القرآنيــة علــم ا مامــة  واملــنهج 
 ا  اللة األحا ي  االثأل عشر علم ا مامةيالثاين ش اثبا

 هـ( يقع ال تاب ش أكثر من عشرين جملدا  طبع مني أحد عشر جملداي 1311-1341للعالمة الشيخ األميأل ت - 31
 م(ي1102هـ = 1322-1411للعالمة السيد عبد احلسني صر  الدين ت - 34
 للعالمة السيد صر  الديني - 33
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 التشيع في نظر علماء السنة

 
إن ه ه أمت م م ينق علم وملوب وحد  املسلمني  كما قال سبحانيس ا سال

أمة واحد  وأنا رب م فاعبدون
 ي 14

وابتعــا  بعــا املســلمني عـــن بعــا خــال  ا ســالم وحـــر خــال  رغبــة علمـــا  
 السنة العظام قدميا  وحديثا يي 
 وإليك كلماا بعضهمس

                                                           
 ي 14سور  األنبيا س  - 32
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 العالمة الذها
و مـن أعـاهم العلمـا    إذ يقـول ش ميـزان وانظر إىل كالم العالمة الذها الذر ه

 س  0ص 1االعتدال ج
توهـذا ـ أر التشـيع ـ كثـر ش التـابعني والـابعيهم مـع الـدين والـور  والصـدق ولـو ر ل 

 حدي  ه ال  ـ أر الشيعة ـ لذهبت مجلة اينثار النبوية(ي
أمســا   21وقــد ذكــر العالمــة األملــنل صــر  الــدين ش كتابــي القــيلم تاملراملعــاا( ص

 مائة من رملال الشيعة الذين أخذا عنهم العلما  ش كت  احلدي  وغريهاي 

 الشيخ صلتوا
وقـد اقتفـم آثــار أولرـك السـابقني مــن العلمـا  علمـانهم احلاضــرون ش هـذا األمــر  

 وهذا صيخ اجلامع األ هر السابق األكرب الشيخ سمو  صلتوا أور صرحيا ب نس 
عة ا ماميــة ا ثــر عشــرية  مــذه  جيــو  تمــذه  اجلعفريــة املعــرو  مبــذه  الشــي

التعبد بي صرعا  كسائر املذاه   وينبغي للمسلمني أن يعرووا ذلك وأن يتهلصوا مـن 
 العصبية بغري احلق ملذاه  معيلنة(ي

 صيخ األ هر
وهــذا صــيخ اجلــامع األ هــر احلــا  يقــول ش وتــواا الــي نشــررا مطبعــة ت ار البصــرر 

 كتاب تامل متر ا سالمي العراقي( ما نصيس هـ( ش   1330ببغدا ( سنة ت
توقد عملت منذ القليدر منصا ش العام املاضي علم مجع كلمة املسلمني وإ الة 

وقـــد ســـرلين أن يلـــال الـــدعو  تأر  عـــو  املـــ متر( … مـــا بيـــنهم مـــن خالوـــاا مذهبيـــة
 علما  مخس وثالثني  ولة إسالمية وش مقدمتهم علما  العراق( ي

ر  برئاســــتي موســــوعة ش الفقــــي العــــدل موســــوعة وقهيــــة للمــــذاه  مث ذكــــر أنــــي الشــــ
 ا سالمية مبا ويها املذاه  األربعة املعرووة ومذه  الزيدية والشيعة ا ماميةي 
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 مفي األر ن
وقـــال الشـــيخ عبـــد اهلل القلقيلـــي املفـــي العـــام ململ ـــة األر ن ش كـــالم لـــي ش نفـــس 

 املصدر السابقس 
مـــن العلمـــا  والفضـــال  بتـــ ليف مجعيـــة للتقـــارب بـــني توإن الـــذين قـــاموا ش مصـــر 

 الفريقني  قد سل وا بذلك سبين الرصا  وهنجوا هنج السدا ( ي
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 مصادر األح ام عند الشيعة 

 
 tوأهـن بيتـي  pإن الشيعة ال خذ ورو  الدين من القرآن ال ـرمي وروايـاا الرسـول 

 ي 19عمال حبدي  الثقلني
 تال تاب والسنة وا مجا  والعقن(ي وإهنم يرون أن مصا ر األح ام هيس
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 فصل 

  iمختصر أحوال األئمة اإلثني عشر 
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 س tاألئمة ا ثر عشر  pوإليك موملز الواريخ أهن بيت رسول اهلل 

 ا مام األولس
و وج  p  وأمي واطمة بنت أسد  وهـو ابـن عـم رسـول اهلل tعلي بن أ  طال  

 ي iامل منني ووالد األئمة املعصومني ابنتي واخلليفة علم الناس من بعدا  أمري 
ولــد ش ال عبــة املعظمــة مب ــة يــوم اجلمعــة ليلــة ثالــ  عشــر مــن رملــ  بعــد ثالثــني 

  واستشــهد ليلــة اجلمعــة ش مســجد ال ووــة ش اةــراب  pســنة مــن وال   رســول اهلل 
بســيف ابــن ملجــم اخلــارملي تلعنــي اهلل( ليلــة التاســع عشــر مــن صــهر رمضــان  وحلــق 

األعلـــم بعـــد ثالثـــة أيـــام مـــن ضـــربتي  وعمـــرا الشـــريف إذ ذاك ثـــال  وســـتون بـــالرويق 
 سنةي 

  و وــن ش النجــف األصــر  تالعــراق(  oقــام بتجهيــزا ا مامــان احلســن واحلســني 
 حي  مرقدا اينني

 ا مام الثاينس 
  وهـو سـبن p  وأمي واطمة الزهرا  بنت سمـد tاحلسن بن علي بن أ  طال  

 ي tلفائي وا مام علم الناس بعد أبيي أمري امل منني وثاين خ pرسول اهلل 
ولد ش املدينة املنور  يوم الثالثا  ش منتصف صهر رمضان املبارك ش السـنة الثانيـة 
أو الثالثة من اهلجـر   والـوش صـهيدا بالسـم يـوم اخلمـيس السـابع مـن صـفر سـنة السـع 

ش املدينــة املنــور  تاحلجــا ( و وــن ش البقيــع  tوأربعــني  قــام بتجهيــزا ا مــام احلســني 
 حي  مضجعي اينني

 ا مام الثال  س
  وهـــو  p  وأمــي واطمـــة الزهـــرا  بنـــت سمـــد iاحلســني بـــن علـــي بـــن أ  طالـــ  
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وثالـــ  خلفائـــي   وأبـــو األئمـــة التســـعة مـــن بعـــدا  وا مـــام علـــم pســـبن رســـول اهلل 
 ي  tالناس بعد أخيي احلسن 

  وقتــن tش الســنة الــي ولــد ويهــا احلســن  ولــد باملدينــة املنــور  ثالــ  صــهر صــعبان
هلما بالسيف هامرا ش واقعـة عاصـورا  املشـهور  يـوم السـبت العاصـر مـن سـرم احلـرام 
ســنة إحــدى وســتني مــن اهلجــر   قــام بــ مورا بعــد ثالثــة أيــام مــن صــها الي ولــدا ا مــام 

 وواراا حي  قربا اينن ش كربال  املقدسة  العراقي t ين العابدين 

 م الرابعس ا ما
  وأمي صاا  نان بنت امللك يز ملر  ولد باملدينـة oعلي بن احلسني  ين العابدين 

املنور  يوم النصف من مجـا ى األوىل سـنة سـت وثالثـني يـوم وـتا أمـري املـ منني علـي 
t  البصر   وماا مسموما يوم السبت اخلامس والعشرين من صهر اةرم سـنة مخـس

و وـن ش  tمخسـون سـنة  والـوىل جتهيـزا ولـدا البـاقر والسعني  وعمرا الشريف السع و 
 البقيع باملدينة احلجا ي

 ا مام اخلامسس 
يـوم االثنـني  t  ولـد tوأمـي واطمـة بنـت ا مـام احلسـن  oسمد بن علـي البـاقر 

ثال  صهر صفر  ويقال أول رمل  وكان ذلك عام سبع ومخسـني  وهـو أول علـور 
 ســابع ذر احلجــة ســنة مائــة وأربعــة عشــر   بــني علــويني  ومــاا مســموما يــوم االثنــني

و وـن بـالبقيع ش املدينـة املنـور   tولي سبع ومخسون سنة والوىل جتهيزا ولدا الصا ق 
 احلجا ي 

 ا مام السا سس 
  وأمي واطمة امللقبة ب م ورو   ولد باملدينة يوم االثنني oملعفر بن سمد الصا ق 

وكـــان ذلـــك ســـنة ثـــال  ووانني ومـــاا  pســـابع عشـــر ربيـــع األول يـــوم مـــيال  النـــا 
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مســموما يــوم اخلــامس والعشــرين مــن صــوال ســنة مائــة ووــان وأربعــني  وعمــرا إذ ذاك 
و ون بالبقيع حي  مرقدا الشـريف  tمخس وستون سنة والوىل جتهيزا ولدا ال اهم 

 اينن باملدينة احلجا  ومن الالميذاس تأبو حنيفة( وتمالك( ي

 ا مام السابعس 
وأمـي محيـد  املصـفلا   ولـد بـاألبوا  ـ وهـو منـزل بـني  oفـر ال ـاهم موسـم بـن ملع

م ة واملدينة ـ يوم األحد سابع صهر صفر سنة مائـة ووـان وعشـرين  والـوش مسـموما 
ش حبس تهارون( بعد ما طـال سـجني أربعـة عشـر سـنة هلمـا واعتـدا ا   وكـان ذلـك 

عمــرا الشــريف مخــس ش اخلــامس والعشــرين مــن رملــ  ســنة مائــة وثــال  ووــانني  و 
و وـــن حيـــ  مرقـــدا اينن ش ال اهميـــة  tومخســـون ســـنة والوىل جتهيـــزا ولـــدا الرضـــا 

 العراقي

 ا مام الثامنس 
حــا ر عشــر ذر القعــد   t  وأمــي الســيد   مــة  ولــد oعلــي بــن موســم الرضــا 

يوم اجلمعة سنة مائة ووان وأربعني باملدينة املنور  والوش مسموما  يوم آخر صـفر سـنة 
 tئتني وثــال   وعمـــرا الشــريف مخـــس ومخســون ســنة والوىل جتهيـــزا ولــدا اجلـــوا  مــا

 و ون ش خراسان ايران حي  مرقدا اينني

 ا مام التاسعس 
يوم العاصر من صهر رملـ   t  وأمي السيد  سبي ة ولد oسمد بن علي اجلوا  

خــر ذر ســنة مائــة ومخــس والســعني ش املدينــة املنــور   والــوش مســموما  ش بغــدا  ش آ
القعد  سنة مائتني والعشرين وعمرا الشريف مخس وعشرون سنة  والوىل جتهيزا ولدا 

بال اهميـة ـ العـراق ـ حيـ   tو وـن عنـد ههـر ملـدا موسـم بـن ملعفـر  tاهلـا ر 
 قربا اينني 
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 ا مام العاصرس 
باملدينة املنور  خامس عشر  t  وأمي السيد  مسانة  ولد oعلي بن سمد اهلا ر 

أو ثــاين رملــ   ســنة مــائتني واثنــي عشــر   والــوش مســموما  بســامرا  يــوم  ذر احلجــة 
االثنني ثال  صهر رمل  سنة مـائتني وأربـع ومخسـني  وعمـرا الشـريف اثنـان وأربعـون 

  و وـــن حيـــ  مضـــجعي اينن ش ســـامرا  ـ  tســـنة والوىل جتهيـــزا ولـــدا العســـ رر 
 العراق ي

 ا مام احلا ر عشرس 
مي السيد  ملد   ولد يـوم االثنـني عاصـر ربيـع األول احلسن بن علي العس رر  وأ

ســــنة مــــائتني واثنتــــني وثالثــــني  والــــوش مســــموما يــــوم اجلمعــــة الثــــامن مــــن صــــهر ربيــــع 
و وـــن عنـــد أبيـــي بســـامرا  العـــراق حيـــ  مـــزارا  tاألول وقـــام بتجهيـــزا ولـــدا احلجـــة 

 الشريف اينني

 ا مام الثاين عشرس 
السيد  نرملس ولد بسامرا  ليلة النصف    وأميoاحلجة املهدر سمد بن احلسن 

 من صعبان سنة مائتني ومخس ومخسنيي 
وآخــر  wوهــذا ا مــام هــو آخــر حجــج اهلل علــم األر  وخــامت خلفــا  رســول اهلل 

أئمــة املســلمني ا ثــأل عشــر  وهــو بعــد ش  ار الــدنيا  وقــد أطــال اهلل العــاىل مبشــيرتي 
آخـر الزمـان لـيمأل األر  عـدال عمرا الشـريف وهـو غائـ  عـن األنـام  وسـيظهر ش 

متــواالر  عــن رســول  16وقســطا بعــد أن ملرــت هلمــا وملــورا  كمــا ور  بــذلك أحا يــ 
 ي iوعن األئمة الطاهرين  pاهلل 
 الللهم عجِّن ورملي وسهِّن خمرملي واملعلنا من أنصارا وأعوانيي 
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 وهذا آخر ما أر نا بياني ش هذا ال تاب  واهلل املووق املستعاني
 

 بال  املقدسةكر 
 سمد بن املهدر احلسيأل الشريا ر
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