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 تمهيد

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ـــي أن يســـتوعبها مليـــدا   وأن يشـــعر باملســـؤولية  إن مـــن يريـــد أن يبللـــ  رســـالةيي وعلي
 جتاههاي

قيـــة للرســـالة الـــ، يبللغهـــا  وعليـــي أن واملبللــ  النـــاملا هـــو الـــذر يعطـــي الصـــور  احلقي
ــدها ش صهصــي همــا هــو صــ ن الرســاالا الســماوية والرســن ال ــراميي حيــ  أن   جيسل
هــن واحـــد مــنهم هـــان جيسلــد رســـالتي ش صهصــي وي ـــون الرســو  هـــو الصــور  احليلـــة 

 واملتحرلهة ش الواقع للرسالة السماويةيي 
ــــوا  عــــا  لنــــا بغــــري ألســــنت م  أر  وهــــذا مــــا يــــد  عليــــي احلــــدي  املشــــهور   هون

 …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 

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

ومن هـذا املنطلـق هـان مساحتـي ي تـ  ش هـن عـام هرلاسـا مبسلـطا وسـهال يـو   ش 
أهرب مؤمتر إسالمي أال وهو موسم احلج إىل بيت اهلل احلراميي وذلك قبن ثل  قـرن  

همـا جيــ  أو ينبغـي حلللــت أهذـر مشــاهن   ويعتقـد  أن لــو أملـدنا اســتذمار هـذا املــؤمتر
العــا  ا ســالمي ولعــا ا األمــة إىل ســابق عهــدها ش وحــد  ال لمــة ووحــد  املوقــف 
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 علم مستوى الدنياييي
 وهانــــت الطبــــع هــــن 0  ســــنة متتاليــــة القريبــــا  12  هراســــا  الو عــــت ش  12و تــــ   

موسـم احلـج ألف  نسهة الو ل  مجيعها جمانا وش  105إىل  05واحد  منها ما بني  
 ي i  وويها عناوين للمراسلة ملن يريد التعرلف األهذر علم مذه  أهن البيت 

وهـان مـر و  اللـك النشـراا ـ ال رلاسـاا ـ إجيابيـا ملـدا    وهـذا مـا البـنيل مـن خـال  
الرسائن واملراسالا ال، هانت العق  موسم احلج استفسـارا  واسـتفهاما  عـن مـذه  

  ح  ال ذري من الشبهاا ال، هانـت النشـر وصيعتهم  وساعدا ش iأهن البيت
 …حو  ذاك املذه  احلق

رأينــا أن حنيــي اللــك ال رلاســاا ونعيــد طباعتهــا   wوحنــن ش مرهــر الرســو  األعظــم
 الباعا لنفس الغاية ال، هتبت ألمللهايي 

 راملني من اهلل السدا  والقبو   وأن يوولقنا مجيعا  للعمن الصاحل إني مسيع جمي ي
 

 للتحقيق والنشر wول األعظم مركز الرس
 01/  9190بيروت ـ لبنان  ص ب: 
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 احلمد هلل رب العاملني والصال  والسالم علم سمد وآلي الطاهريني
لقد ن ـ  ا سـالم بن بـاا وهـا  لـي ال فـار علـم طـو  ابـث  منـذ بعذـة الرسـو  

   ولعن من أعظمها غرو املغو  لبال  ا سالميpاألعظم 
 ن ا سالم حطـلم هـن هيـد وم ـر ومشـم إىل األمـام وإىل األمـام بطـواا هبـري  ل

وثابتة ح  صار هذا القرن املظلميي وقويت  ولة ال فر وضعفت قـو  املسـلمني وإذا 
بال فــار يهــامجون بــال  ا ســالم مــن ملديــد مهامجــة و ريــة وما يــة يريــدون است صــا  

 قاهبم القهقرىيملذور ا سالم ور ل األمة ا سالمية إىل أع
وهــذا الالفــة الــ، نيــدها بــني الصــليبية والصــهيونية ليســت إال ملــر ا  مــن املهطــث 
العـــام الـــذر خطلطـــي ال فـــار منـــذ عشـــراا الســـنواا ل ملهـــا  علـــم ا ســـالم وبـــال  
املســـلمني  هـــن ذلـــك واملســـلمون ش رقـــد  طويلـــة ونـــوم عميـــق هـــ نل األمـــر ال يعنـــيهم 

للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرخير أمة أخرجت وه هنم ليسوا
 ي4
أيلها املسلمون  إن مرار  اغتصاب القدس الشريف وسائر البال  التلة ش أوواهنا  
ولنــنه  لتوحيــد الصــفوف ولـــمل الشــع  ومجــع ال لــم لنــر ل االعتــدا  ونســ  ل ال رامــة 

                                                           
 ي 115سور  آ  عمران   - 2
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ـــــ ه  ريحكـــــموالســـــيا    ـــــافعوا وت شـــــلوا وت وال تن
واحلـــــج أحســـــن الفـــــر   1

ليشـهدوا منـاو  ا سالمية للتعارف والتعرلف ورالق الفتق وصـع  الصـد  والتفـاهم 
لهم

 ي 2
وهــا حنــن نقــدلم هــذا ال ــرلاس  قضــية الشــيعة  إىل احلجــات ال ــرام همرصــد متواضــع 

وهم  الشيعة   خواهنم  السنة  هي ال  9لتعريف  مائة وثالثني  مليونا  من املسلمني
ل فار املوقف وينفذوا ب قالمهم وألسـنتهم امللتويـة ويسـببوا يستغنل امل ملورون وعمال  ا

 التفرقة بني هاالني الطائفتني العظيمتني مبا يلفقوني من األهاذي  واألباطيني
 واهلل املوولق واملستعاني

 
 كربالء المقدسة / العراق                                      

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرافي

                                                           
 ي 41سور  األنفا    - 8
 ي 21سور  احلج   - 4
 اا األخري يمليون  حس  ا حصا  055عد  الشيعة أهذر من  - 0
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شيعة  هلمة الطلق علم املسلمني الذين االبعوا ا مام أمري املؤمنني علـي بـن  ال: 0

 أيب طال   عليهما الصال  والسالم ي
حي  قا  مشريا  إىل علي  عليي الصال   pوقد مسلاهم هبذا االسم رسو  اهلل  :4

وحـي مـن اهلل  p وحيـ  أن هـالم الرسـو  0والسالم    هـذا وصـيعتي هـم الفـائرون 
ومـا ينطـق عـن الهـو  ون هـو وال و ـي قا  سبحاني ش القـرآن احل ـيم  العاىل إذ 
يو ى

 وتسمية الشيعة هبذا االسم إمنا هو وحي من اهلل العاىلي 7
  والســـمم الشـــيعة با ماميــــة ايضـــا ألهنــــم يعتقـــدون ب مامـــة علــــي أمـــري املــــؤمنني 8

 يi وأوال ا األحد عشر
مت لـن أن  tن سمـد الصـا ق همـا السـمم الشـيعة بارعفريـة  ألن ا مـام ملعفـر بـ

ولـم يتم لنـوا  tيوسلع نشر ا سالم أصوال  ووروعا  وآ ابا  وأخالقا   وأما سائر األئمـة 
بذلك املقـدار ملـا هـانوا يالقونـي مـن االضـطراب همـا ش  مـان علـي واحلسـن واحلسـني 

i أو ال بت وا رهاب من أيدر ابلفا  األمويني والعباسيني  ل ن ا مام الصا ق 
t  حي  هان ش  من التصا م بـني بـأل أميـة وبـأل العبـاس اغتـنم املوقـف ورصـة لنشـر

حقــائق ا ســالم بصــور  واســعة  والشــيعة أخــذوا منــي أهذــر معــا  الــدين ولــذا نســبوا 
 إلييي

 يiهما السمم الشيعة با ثأل عشرية  ألهنم يعتقدون ب مامة األئمة ا ثأل عشر
                                                           

ــــو  احلقــــائق    - 1 ــــاب هن ــــي32راملــــع هت ــــي عن ــــوم p  ووي    علــــي وصــــيعتي هــــم الفــــائرون ي
 القيامة ي
 ي181  1  واهليذمي ش جممعي  ت12وأيضا  هنو  احلقائق               
   والسيوطي ش الدر املنذوري 31والصواعق الرقة               
 ي01  2والذهر  ابوا   ب            

 ي 4ـ  8سور  النجم   - 7



 

 1 

فا  إثىن عشـر  وأوملـ  علـم األمـة االبـاعهم من بعدا خل p  لقد عنيل الرسو  4
   إين p وقا  0   ابلفا  بعدر اثنا عشر pواألخذ عنهم والر ل إليهم حي  قا 

الارك وي م الذقلني هتاب اهلل وع يت أهن بيـ، مـا إن متسلـ تم هبمـا لـن الضـللوا بعـدر 
 ي 1أبدا 

املـذهور ش    هم علـم ال اليـ 01ش حدي  ملابر pوابلفا  هما عيلنهم الرسو  

                                                           
  8832  وراملـــع صـــحيا مســـلم  ح15ح 41ب 285  81راملـــع  ـــار األنـــوار  ت - 1

  13132  و13117  و13114  و13170ي ومســـــــــــند أمحـــــــــــد  ح 8831  8834
ـــــــــةي 2555  و13344  و13320   و13314  و13351و ـــــــــرقيم العاملي ي حســـــــــ  ال

ي 351و 357و 351و 350 املـــــو   العاصـــــر   ح 01وينـــــابيع املـــــو   لـــــذور القـــــر   ب
مـــن هتـــاب االح ـــام  البـــاب الســـابق لبـــاب اخـــرات  4وراملـــع ايضـــا  صـــحيا البهـــارر  ت

هــ 1842ط  هلـي  40  2هـ  وصحيا ال مذر  ت1800ط مصر  170ابصوم  
 2بـــاب مـــا ملـــا  ش ابلفـــا ي وصـــحيا مســـلم  هتـــاب االمـــار  بـــاب النـــاس البـــع لقـــري  ت

هتـاب املهـدر ط مصـر   257   2و   تهـ ي وصـحيا ايب  ا1841ط مصر  131 
 هـ املطبعة امليمنيةي1818ط مصر  151  0املطبعة التا يةي ومسند أمحد  ت

 281  ونظم  رر السـمطني للررنـدر احلنفـي   823  0راملع صحيا ال مذر  ت - 3
  والصــواعق الرقــة  811  وذخــائر العقــىب   851و 7  1والــدر املنذــور  للســيوطي ت

ــــــابيع املــــــو   للقنــــــدو ر احلنفــــــي     وي221و 147    800  و221  و45  و88ن
  والفســـري ابـــن هذـــري  12   2وأســـد الغابـــة ش معروـــة الصـــحابة البـــن االثـــري الشـــاوعي  ت

 ي 202  1  وعبقاا األنوار  ت118  4ت
البــــاب الســــا س والســــبعون  ش بيــــان  211   8ينــــابيع املــــو   للقنــــدو ر احلنفــــي  ت -15

 182  2 مســـــائهم  ط  ار األســـــو ي وأيضـــــا  ورائـــــد الســـــمطني  تاألئمـــــة االثـــــأل عشـــــر ب
 ي07احلدي  748ي وغاية املرام    481احلدي  

هـــ  ش هتابـــي ينـــابيع 1234ــــ 1225وقــا  الشـــيم ســليمان بـــن ابـــراهيم القنــدو ر احلنفـــي  
   عـــن عبـــدامللك بـــن عمـــري عـــن 351املـــو   العاصـــر  ح 01ب 2املـــو   لـــذور القـــر   ت
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 هذا اردو  مع الاريم وال هتم ووواهتم وسن قبورهمي
لي ــون ملــدوال   uوبنتــي الصــدليقة الطــاهر  p ونضــيف ذهــر الرســو  األعظــم
  iألحوا  املعصومني األربعة عشر

وهؤال  األئمة االثنا عشر وواطمة الرهرا  سيد  نسا  العاملني بنـت رسـو  اهلل : 9
i   هلهـــــم هالرســـــو  األعظـــــمp العلـــــم واحللـــــم والفضـــــيلة واألخـــــالق والطهـــــار  ش 

ـــ، هـــي  والعصـــمة وســـائر الفضـــائن النفســـية وال مـــاالا الروحيـــة  باســـتذنا  النبـــو  ال
  وهلهم نور واحد  من متسك هبم نيم ومن ختللف عنهم غرق  p خاصة بالرسو 

 ليست ب مامي tوهوى  و واطمة الرهرا  
مـــن التفســـري والفقـــي  tي األطهـــار وآ  بيتـــ pوقـــد ور  عـــن الرســـو  األعظـــم : 0

واحلدي  وأحوا  املبدأ واملعا  واألصـو  والفـرو  وسـائر أبـواب العلـم مـن األحا يـ  
ماال حيصم هذر   ح  أن العالمة اجمللسي  قدس سرا  مجع مجلـة منهـا ش أهذـر مـن  

لمني مائة جمللد وأمساا   ار األنوار يي وش هـذا األحا يـ  غـىن  وهفايـة  سـعا  املسـ
 بن البشر أمجع ش الدنيا واآلخر ي

وأ لة األح ام عند الشيعة هي  القرآن احل ـيم  و السـنة املطهـر   وهـي قـو  : 7
ووعلـي والقريـرا و إمجـا  املسـلمني مبـا وـيهم املعصـوم  و العقـن  حيـ   t املعصـوم

 ي 00ور    إن هلل حجتني حجة هاهر  هم األنبيا  وحجة باطنة هي العقن 
                                                                                                                                                                      

وســـمعتي يقـــو   بعـــدر اثنـــا عشـــر  pقـــا   هنـــت مـــع أيب عنـــد رســـو  اهللملـــابر بـــن مســـر  
خليفة  مث أخفم صوالي وقلت أليب  ما الـذر قـا  ش أخفـم صـواليل قـا   قـا   هلهـم مـن 

 853  4-8  وســــنن ايب  او  ت32  0بـــأل هاصــــم ي وانظــــر ايضـــا مســــند امحــــد  ت
 ي4273ح

  وويــــي  8ح 20ب 855  1  و ــــار األنــــوار  ت12ح 11  1راملــــع ال ــــاش  ت - 11
 إن هلل علــم النـــاس حجتــني حجـــة هــاهر  وحجـــة باطنــة و مـــا الظــاهر   والرســـو  واألنبيـــا  

 واألئمة  واما الباطنة والعقو  ي
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وال أن تتقــوا مــنهم ون  التقيــة  ش موار هــا الشــرعية  لقولــي ســبحاني وهــم يــر : 0
تقاة

 ي 04
وما استمتعتم به منهن وآتوهن أجورهنو املتعة  لقولي سبحاني  

 ي 01
يمحو اهلل ما يشاء ويثبتو البدا   باملعىن الصحيا  لقولي عر من قائن 

 ي02
 ي 09دا  والراهبا طهورا     ملعلت يل األرض مسجpو السجو  علم ال بة  لقولي 

والشـــــيعة العتقـــــد بـــــ ن ا مـــــام الذـــــاين عشـــــر املهـــــدر  عجـــــن اهلل العـــــاىل ورملـــــي : 1
الشريف  حيل ش  ار الدنيا وسيظهر بعد أن متأل األرض هلما  وملورا  ليمألها عـدال  

متــواالر  رواهــا علمــا  املســلمني أمجــع ش   00ش أحا يــ  pوقســطا   همــا أخــرب النــ  
                                                           

 ي21سور  آ  عمران   - 12
 ي 24سور  النسا    - 18
 ي 83سور  الرعد   - 14
 245  1وراملــــع مــــن ال حيضــــرا الفقيــــي ت 0ح 1ب 428  8وســــائن الشــــيعة  ت - 10

 828يي وراملـــع صـــحيا البهـــارر ح2ح 7ب 313  2  والوســـائن ايضـــا  ت 724ح
وســـــنن النســـــائي  1474وســـــنن ال مـــــذر ح 7112وصـــــحيا مســـــلم  ح 115و 413و
ـــــن ماملـــــة ح 721و 423ح  1771و 2151و 2144ومســـــند أمحـــــد ح 015وســـــنن اب
وســـــــــــــــــــــــــــــنن  25418و 25802و 25887و 11352و 18740و 3821و 7531و

 لعامليةييحس  الرقيم ا1808الدرامي ح
مصــر الطبعــة التا يــة  وينــابيع  257  2راملــع صــحيا أيب  او   ش هتــاب املهــدر ت - 11

  214و 201و 201ح 155و  317ح 811املـــو   العاصـــر    01ب 2املـــو    ت
ش  007  4  ومســـــتدرك احلـــــاهم  ت87و 21  8وت 877  1ومســـــند أمحـــــد  ت

  104  2األبصــــار  بهـــــ  ونــــور 1884املالحــــم والفــــ  ط حيــــدر آبــــا  الــــدهن عــــام 
 وش 23  1  ومنتهـــــ  هنـــــر العمـــــا   ت410  4واملســـــتدرك علـــــم الصـــــحيحني  ت

الــذين يؤمنــون   وغرائــ  القــرآن  ش الفســري قولــي العــاىل 187  2إســعاف الــراغبني  ب
ش أبــواب الفــ  بــاب خــروت املهــدر  عليــي الســالم    2وصــحيا ابــن ماملــة  ت بالغيــ 
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 t 00 وهتـاب  املهـدر 07ومـن نظــر إىل هتـاب  منتهـ  األثــر  هتـبهم املعتـرب  
علــم ال ذــر  ال ــاثر  مــن الروايــاا الــوار   عــن الرســو  األهــرم وأهــن بيتــي األطهــار ش 

 هذا الش ني
ومــن أرا  التعــرلف علــم الشــيعة وعلــم أ لــتهم ش األصــو  والفــرو   وهنــاك : 01

 ون مذن هتاب مجهر  هبري  من ال ت  مبذولة ش األسواق هلذا الشؤ 
 ي 01 املراملعاا 

 ي 41و الفصو  املهمة 
 ي 40و الغدير 
 ي 44و الذريعة 

                                                                                                                                                                      

ويمـا ذهـرا مـن  27  واملالحـم والفـ   ب228  1ت واالستيعاب ش أمسا  األصـحاب 
 11ب 88  وت33ح 113  4ب 27هتــــــــاب الفــــــــ  للســــــــليلي  و ــــــــار األنــــــــوار  ت

ومســـــــــــــتدرك  21412ح 241  88ب 11 ووســـــــــــــائن الشـــــــــــــيعة  ت421ح 107 
  ومــــــــــن ال 7ح 881  1  وال ــــــــــاش  ت14533ح 218  81ب 12الوســــــــــائن ت

ـــــي  ت ـــــن الشـــــرائ045ح 174  2ب 4حيضـــــرا الفقي   معـــــاين األخبـــــار 111ع     عل
 2742ر يـــــــــف   11  2  عيـــــــــون أخبـــــــــار الرضـــــــــا      ت2517ر يـــــــــف   124 
بـاب  845  2  ا رصـا   ت43  صـفاا الشـيعة   201  هما  الدين   238ح

 ي 253ذهر ا مام القائم      االختصا    
 ي منته  األثر ش ا مام الذاين عشر  للشيم لطف اهلل الصاش ال لباي اين  - 17
 هـ ي1878- املهدر  للسيد  صدر الدين الصدر  ييي      - 11
 هـ ي1877ـ  1235للمرحوم السيد عبد احلسني صرف الدين   - 13
 هـ ي1877ـ  1235للمرحوم السيد عبد احلسني صرف الدين   - 25
هـــ ويقع ال تــاب ش أهذــر مــن 1835للعالمــة الشــيم األميــأل  قــدس ســرا       ـ     - 21

   طبع مني أحد عشر جملدا  ش حيا  املؤلفيعشرين جملدا  
هـ  ويقع ال تاب 1813 الذريعة إىل الصانيف الشيعة  للشيم آقا بررك الطهراين      ـ  - 22
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 ي 41و صرح التجريد 
 ي 42و حق اليقني 
 ي 49و الوسائن 
 ي 40و ارواهر 
 ي 47و املتعة 

 ي 40و أصن الشيعة وأصوهلا 
 ي 41و العقائد ا سالمية 

 ي 11و علي من املهد إىل اللحد 
 ي 10و أعيان الشيعة 

 ي 14 مامية و عقائد ا
                                                                                                                                                                      

 ش مخسة وعشرين جملدا ي
للعالمة احلللي را   صـرح اسـتداليل ل تـاب  جتريـد االعتقـا  للفيلسـوف واحل ـيم االهلـي  - 28

 خواملي نصري الدين الطوسي ي
للسيد عبد اهلل صربل    راسة استداللية مسهبة ش اصو  الدين عقال  ونقال  عن ال تاب  - 24

 والسنة  ي 
للشيم احلر العاملي ويقع ش عشرين جملدا   ش احلـدي  الشـريف  مجـع ش موسـوعتيييي  - 20

 ألف حدي  ي
 ستداليل يللشيم سمد حسن النجفي  ويقع ش مخس وأربعني جملدا   ش الفقي اال - 21
       ش مشروعية الروات املؤقت ي -هـ 1821لتوويق الف ي ي    - 27
 للشيم سمد حسني هاصف الغطا   ش حقيقة املذه  الشيعي  نقال  وعقال  والارخيا  ي - 21
 لالمام السيد سمد الشريا ر     مبسث ش العقائد   طبع عد  مرااي- 23
 ا مام علي  عليي السالم  ي للسيد سمد هاهم القرويأل  سري  - 85
للعالمـــة الســـيد سســـن االمـــني العـــاملي   ش أهذـــر مـــن عشـــرين جملـــدا   عـــن حيـــا  علمـــا  - 81

 ورملا  الشيعة ي
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 وغريها من ال ت  ال ذري  ملدا ي
همـــا أن للشــــيعة األ للــــة ال اويــــة علـــم  ارمــــع بــــني الصــــالالني  و الوضــــو  : 00

بال يفية املتعاروة عندهم  و األذان  بفصوهلا املعتـا   لـديهم و ا سـبا  ش الصـال   
ا  وهبــريا  ومـا أصــبي مــن األمــور الــ، يقومــون هبــا  وــ هنم مقيــدون ب خــذ أح ــامهم صــغري 

 من ال تاب أو السنة أو ما ثبت با مجا  أو العقني
والشــيعة العتــأل بــالقرآن احل ــيم  راســة  وحفظــا  والفســريا  وجتويــدا  واح امــا يي : 04

 وش مجلة من بال هم مدارس خاصة حلفظ القرآن احل يمي
  همـــا أهنـــم يـــرون ملـــوا   يـــار  القبـــور وبنـــا  املراقـــد عليهـــا  والصـــال  عنـــدها: 01

والتوسلن إىل اهلل سبحاني جباا صاح  القرب من االنبيا  واألوليا   ملا ثبت من األ لة 
 القطعية من ال تاب والسنة وا مجا  وسري  املسلمني علم ذلك هليي

وهـــم يـــرون وملـــوب العمـــن با ســـالم ش مجيـــع صـــؤون احليـــا  مـــن السياســـة : 02
البيــت واملدرســة واملعمــن والذ نــة  واالقتصــا  والذقاوــة واالملتمــا  واحلــرب والســلم وش

 وش سائر مراوق احليا ي
ويــرون إن ا ســالم  يــن هامــن واف جبميــع حامليــاا البشــر وأنــي أوضــن األ يــان  

ألكلـــــوا مـــــن وـــــوقهم ومـــــن تحـــــت واملبـــــا   وأن البشـــــر لـــــو عملـــــوا با ســـــالم 
أرجلهم

 ي 11
ج وارهـا  هما أهنـم يـرون وملـوب إقامـة الصـال  وإيتـا  ابمـس والرهـا  واحلـ: 09

واألمر باملعروف والنهي عن املن ر والتويلل ألوليا  اهلل والتربلر من أعـدا  اهلل وا اليـان 
 بالواملباا والرك الرماا والتهللي عن الرذائن والتحللي بالفضائني

                                                                                                                                                                      
 للشيم سمد رضا املظفر   عن املعتقداا األساسية لدى الشيعة ي- 82
مــن ربهــم  ولــو أنهــم أقــاموا التــوراة واانأيــ  ومــا أنــزل ولــيهمإصــار  إىل قولــي العــاىل  - 88

 ي 11سور  املائد    ألكلوا من ووقهم ومن تحت أرجلهم
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وللشــيعة أنصــع الصــفحاا ش الفتوحــاا ا ســالمية  وصــد اليــار اهلجمــاا : 00
 عائم ا سالم ش البال   وبع  املبشـرين واملبللغـني علم ا سالم واملسلمني  وإرسا  

 هلداية الناس  وب ل العاليم القرآن احل يم 
 وملوك آ  بويي هلم اليد الطوىل ش نشر ا سالم ش العراق وما واالهاي أ:

 وملوك آ  محدان هلم األيا ر البيضا  ش سورية وأطراوهاي ب:
الباقيـــــة آثارهـــــا إىل اليـــــوم ش ايـــــران وملــــوك الصـــــفويني هلـــــم ابـــــدماا ارليلـــــة  ج:

 وأوغانستان واللك النواحيي
وملـــــوك القطـــــ  صـــــاهية هلـــــم املـــــ،ثر ال ـــــربى ش اهلنـــــد ونواحيهـــــا  إىل غـــــريهم  د:

 وغريهمي
  همـــا أن أيـــا ر آيـــة اهلل نصـــري الـــدين الطوســـي  قـــدس ســـرا  ملليـــة ش صـــد هــــ

 هجماا املغو ي
ـــــــبال  عـــــــن  12وخـــــــدماا العالمـــــــة احللـــــــيو:  االحنـــــــراف ش قضـــــــية ش حفـــــــظ ال

  خدابندا ي
 ضد الصليبية القيصرية الروسيةي 19وملها  السيد اجملاهدف: 
 ضد املستعمر الغريب ش قضية  التنباك الشهري  ي 10وهفاح اجملدل ح: 

                                                           
العالمة احللي  هو احلسن بن يوسف بن علي بـن املطهـر احللـي املعـروف بالعالمـة علـم  - 84

االطــالق صــاح  املؤلفــاا املتنوعــة ش الفقــي هالتــذهر  واملهتلــف وهنايــة األح ــامي  أعيــان 
  ي140  1الشيعة ت

هــــ  بـــن الســـيد علـــي  صـــاح  1242ـ  1115هـــو الســـيد سمـــد   الســـيد اجملاهـــد  - 80
ــــي مــــن املصــــنفاا  مفــــااليا  الريــــاض  الطباطبــــائي احلــــائرر   ولــــد ش هــــربال  املقدســــةي ول
 3األصـــــو   الوســـــائن ش األصـــــو   ملـــــامع العبـــــائر ش الفقـــــيييي ا    أعيـــــان الشـــــيعة  ت

  ي448 
إليــي الرئاســة االماميــة ش عصــرا وهــو املــري ا سمــد حســن الشــريا ر نريــن ســامرا  انتهــت  - 81
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لتطهــــري أقطــــار ســــوريا ولبنــــان عــــن االســــتعمار  17وجماهــــداا صــــرف الــــدينط: 
 الفرنسيي
  خرات املستعمر عن العراقيي ثور  العشرين 10وإصعا  ا مام الشريا ر ي:

إىل غريهـــا وغريهـــايي هـــن ذلـــك مـــن أقـــوى الشـــواهد رهـــا هم املتواصـــن و فظهـــم 
علـــــم الـــــبال  واهتمـــــامهم بنشـــــر ا ســـــالم وحفـــــظ هيانـــــي والوقـــــوف والتضــــــحية ور ل 

 اهلجمااي
 11وعد  نفوس الشـيعة أهذـر مـن مائـة وثالثـني مليـون حسـ  ا حصـا اا: 07

 البال  ا سالمية وغريهايوهم منتشرون ش خمتلف 
أما جماهداهتم ش العصر احلاضـر وحـدلع عنهـا والحـرت  وي فيـك أن العلـم : 00

أن مجلة من علمـا  الشـيعة والبـار ين مـنهم مـن أهـن العلـم يقضـون أوقـاهتم ش املنـاش 
 والسجون واملعتقالا  واعا  عن ا سالم وحفظا  ل يان املسلمنييي

 والقدس الشريف وسائر األراضي التلة صي  غـأل ومسامهاهتم ش قضايا ولسطني
 عن البيانيي

وي فيك أن الطـالع هتـ   هفـاح العلمـا  األعـالم  و موقـف علمـا  ا سـالم مـن 

                                                                                                                                                                      

ــــا ي  أعيــــان الشــــيعة  ت ــــاك واضــــطر االن ليــــر إىل وســــم االمتي ــــذر أوــــ  بتحــــرمي التنب  1ال
  ي147 

ــ 1235الســيد عبــد احلســني صــرف الــدين املوســور   - 87   بــن الســيد يوســف  ولــي 1877ـ
األمـة  ولسـفة  مؤلفاا هذـري  ومنهـا هتابـي املشـهور  املراملعـاا   الفصـو  املهمـة ش الـ ليف

  ي407  7امليذاق والواليةييي ا ي  أعيان الشيعة  ت
املري ا سمد القي الشريا ر من مشاهري وقها  عصرا انتهت إليي الرئاسة بعد ووا  اليـر ر  - 81

  ي147  1هـ  اعيان الشيعة ت1881عام 
 مليوني 055أما اليوم وقد بلغوا أهذر من  - 83
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 ل طال  علم ملان  صغري من هفاحهم وملها همي 21اليهو   و احلقائق الناصعة 
م  أمـــــــا خـــــــدماا الشـــــــيعة بالنســـــــبة إىل  الذقاوـــــــة  و االقتصـــــــا   و الســـــــال: 01

و السياســــة الراصــــد   و عمــــران الــــبال   و الصــــناعة  ومــــا أصــــبي  وشــــي  حيتــــات إىل 
جملــداا ضــهام  وقــد ذهرنــا صــي ا  يســريا  عــن خــدماهتم الصــناعية ش ال ــرلاس الســابق 

 ي20 واقع الشيعة 
 iوأخريا  ننقن طائفة مـن اع اوـاا ال ـربا  والرعمـا   ـق األئمـة الطـاهرين : 41

الـــ، حيتللهـــا هـــؤال  األطهـــار ش نفـــوس املســـلمني  با ضـــاوة إىل لـــيعلم بعـــ  امل انـــة 
واالبـع آثـارهم  i اآلياا واألحا يـ  الـوار   بشـ هنم حـ  يتبـني أن مـن متسـك هبـم
 وأخذ ب قواهلم وأوعاهلم هان من الناملني السعدا  ش الدنيا واآلخر  

 :t: اامام أمير المؤمنين علي بن أبي طال  0
 املــؤمنني قـا  أبــو ب ــر ألمـري t أمســيت يـا بــن أيب طالــ  مـوىل هــن مــؤمن   

 ي24ومؤمنة  راملع هتاب  الفتوحاا ا سالمية 
  قـــا  عمـــر بـــن ابطـــاب   ال أبقـــاين اهلل بعـــد ابـــن أيب طالـــ   راملـــع هتـــاب

 ي 21 الذهر  ابوا  
   ي 22قا  عذمان بن عفان   لوال علي هللك عذمان  راملع   ين الف 

                                                           
 هـي1872  ثور  العشرين طبع لفريق املرهر آ  ورعون حو  - 45
 صفحة من احلجم اري  وطبع مرالاني 82يقع ال تاب ش  - 41
  1854 ألمحد  يأل  حالن امل ي الشاوعي املتـو   851  2الفتوحاا ا سالمية   - 42

 ي218و  212  1نقال  عن الغدير  ت
ن ابطـاب هــ  وصـن ش قـو  عمـر ابـ140ـ  011الذهر  ابوا   للسـبث ابـن ارـو ر   - 48

 ي181ـ 187ييي   
 1هــ ـ     ت871 يـن الفـ  ـ ش صـرح سـور  هـن أالـم ـ  ألمحـد بـن سمـد العاصـمي   - 44
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 يــــت رملــــال  أحــــ ل إىل رســــو  اهلل منــــي  راملــــع  العقــــد قالــــت عائشــــة   مــــا رأ
 ي 29الفريد 
   قا  عبد اهلل بن عمـر لرملــن ـ قـا  أبغـ  عليـا  ـ   أبغضـك اهلل أالـبغ  رملـال

 ي20سابقة من سوابقي خري من الدنيا وما ويها  راملع  املناق  
   وهان معاوية ي ت  ويما ينر  بي ليس   لي علي بـن أيب طالـt  عـن ذلـك
ـــــــ   راملـــــــع ولمـــــــا  ـــــــن أيب طال بلغـــــــي قتلـــــــي قـــــــا    ذهـــــــ  الفقـــــــي والعلـــــــم مبـــــــوا اب

 ي27 االستيعاب 
  وقــا  احلســن البصــرر   هــان واهلل ســهما  صــائبا  مــن مرامــي اهلل علــم عــدوا

 ي20ورباين هذا األمة  راملع  االستيعاب 

 : t: اامام الحسن بن علي 4
  راملـــــع  قـــــا  أنـــــس     ي ـــــن وـــــيهم أحـــــد أصـــــبي برســـــو  اهلل مـــــن احلســـــن

 ي21 االستيعاب 
   قا  أبو هرير    ال أ ا  أحـ ل هـذا الرملـن يعـأل احلسـن بعـد مـا رأيـت رسـو

 ي91اهلل يصنع بي ما يصنع  راملع  نور األبصار 
                                                                                                                                                                      

 ي224ح 811وصن املرملوعاا  
ش أخبــــار ابلفــــا   8هـــــ   ت827العقــــد الفريــــد  البــــن عبــــد ربلــــي االندلســــي       ـ  - 40

 ي818 
 ي8  2املناق   ت - 41
 ي40االستيعاب    - 47
 ي 47ستيعاب   اال - 41
  وويـــي   عـــن أنـــس قـــا     1713حـــرف احلـــا  رقـــم الفقـــر   821راملـــع ا صـــابة    - 43

 ي ن أصبي برسو  اهلل     من احلسن ي
 هـي 1817ي ط مصر 181نور األبصار للشبلنجي    - 05
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  قا  عبد اهلل بن الربري   أنا أحـدلث م ب صـبي أهلـي بـي وأحـبلهم إليـي احلسـن بـن
 ي90علي  راملع  ا صابة 

  احلسن بـن علـي الرملـن الواحـد مبائـة ألـف  راملـع  قا  ابن سريين   رمبا أملا
  هتاب احلسن بن علي ي

   قـــا  واصـــن بـــن عطـــا    هـــان احلســـن بـــن علـــي عليـــي ســـيما  األنبيـــا  وهبـــا
 ي94امللوك  راملع  املناق  

  قـــا  أبــــو الفــــدا    ولــــو هـــانوا يعلمــــون لعظمــــوا مــــا أنعـــم اهلل بــــي علــــيهم مــــن
لمني وأحد علما  الصحابة وحلمائهم وذور مبايعتهم ابن بنت رسو  اهلل سيد املس

 ي91آرائهم  راملع  البداية والنهاية 

 :t: اامام الحسين بن علي 1
 قـا  عمـر بـن ابطـاب للحسـني t و منـا أنبـت مـا الـرى ش راوسـنا اهلل مث   

 ي92أنتم   راملع  ا صابة 
   قـــا  أبـــو هريـــر     خـــن احلســـني بـــن علـــي وهـــو معـــتم وظننـــت أن النـــ  قـــد

 ي99    راملع  البحار بع
  قا  عبد اهلل بن عمرو بن العا  ـ وقد مرل عليي احلسنيt ــ   مـن أحـ ل أن

ينظــــــر إىل أحــــــ ل أهــــــن األرض إىل أهــــــن الســــــما  ولينظــــــر إىل هــــــذا اجملتــــــا   راملــــــع 

                                                           
 11القسم األو     2ا صابة البن حجر  ت - 01
 ي3  4املناق   ت - 02
ش أحـداع سـنة   1هـ   ت774ـ751الفدا  ابن هذري الدمشقي   البداية والنهاية  اليب - 08

 ي14هـ وخالوة احلسن بن علي      45
 ي141  1الاريم بغدا  للهطي  البغدا ر  ت - 04
 ي04ح 12ب 238  48 ار األنوار  ت - 00
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 ي90 البحار 
   قــــا  معاويــــة   ومــــا عســــيت أن أعيــــ  حســــينا و واهلل مــــا أرى للعيــــ  ويــــي

 ي97موضعا   راملع  األعيان 
   قــا  ابــن ســريين     البــك الســما  علــم أحــد بعــد حيــ  بــن  هريــا إال علــم
وملا قتـن اسـو لا السـما  وههـرا ال واهـ  هنـارا  وسـقطت الـراب احـم   tاحلسني 

 راملع  الاريم ابن        عساهر ي
   قا  يريد بن مسعو    و هرم بـي راعـي رعيـة وإمـام قـوم وملبـت هلل بـي احلجـة

 ي90راملع  األعيان  وبلغت بي املوعظة 

 :t: اامام علي بن الحسين فين العابدين 2
    قا  أبو حا م   ما رأيـت هاييـا  أوضـن مـن علـي بـن احلسـني وال أوقـي منـي

 ي91راملع  الذهر  ابوا  
   قا  الرهرر   ما رأيت أحـدا  أوقـي مـن  يـن العابـدين وهـان إذ ذهـر علـي بـن

 ي01 الذهر  ابوا   احلسني يب ي ويقو   ين العابدين  راملع
   قـــا  مالـــك إمـــام املال يـــة   مسلـــي  يـــن العابـــدين ل ذـــر  عبا الـــي  راملـــع  نـــور

 ي00األبصار 

                                                           
 ي03ح 12ب 237  48 ار األنوار  ت - 01
 ي018  1أعيان الشيعة  ت - 07
 ي03  1أعيان الشيعة  ت - 01
 هـي 1451ط  237الذهر  ابوا     - 03
  وويــي   ح ــم أبــو نعــيم أيضــا  عــن الرهــرر  قــا   مــا 237راملــع الــذهر  ابــوا     - 15

 رأيت هاييا  أوضن من علي بن احلسني وهذا قا  أبو حا م وقا   ما رأيت أوقي مني ي
 ي108نور األبصار للشبلنجي    - 11
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  قــا  عمــر بــن عبــد العريــر ـ وقــد قــام مــن عنــدا علــي بــن احلســنيt  ـ  مــن
أصرف الناس ل وقالوا أنتم  وقا   هال إن أصرف الناس هذا القائم من عندر آنفا   

 راملع  األعيان ي
    قــا  نــاوع خماطبـــا  ل مــام الســـجاt أنــت ســيد النـــاس وأوضــلهم  راملـــع   

 ي04 هشف الغمة 

 :t: اامام محمد الباقر 9
   قــا  ابـــن عمـــر ـ وأصـــار إىل ا مـــام ـ   إهنـــم أهـــن بيـــت مفهمـــون  راملـــع

 ي01 املناق  
    قــا  ملــابر ارعفــي ـ يريــد الروايــة مــن ا مــام ـ    حــدثأل وصــي األوصــيا

 ي02م األنبيا  سمد بن علي بن احلسني  راملع  هشف الغمة ووارع عل
    قا  ابن أيب احلديـد   هـان سمـد بـن علـي بـن احلسـني سـيد وقهـا  احلجـا

 ي09ومني ومن ابني ملعفر العللم الناس الفقي  راملع  املدخن إىل موسوعة العتباا 

 t: اامام جع ر الصادق 0
  ا ق أسـتاذا  لبقيـة راسـا  املـذاه  قا  وؤا  مسعان   هان ا مام ملعفـر الصـ

همالـــك بـــن أنـــس وأمحـــد بـــن حنبـــن وأيب حنيفـــة والشـــاوعي وغـــريهم مـــن أصـــحاب 
 الفرق  راملع  أصعة من حيا  ا مام الصا ق ي

   ـــــور ـــــن سمـــــد  راملـــــع  ن ـــــو حنيفـــــة   مـــــا رأيـــــت أوقـــــي مـــــن ملعفـــــر ب قـــــا  أب

                                                           
 ي71هشف الغمة     - 12
 ي137  4املناق   ت - 18
 ي120  2هشف الغمة  ت  - 14
 ي181راملع الذهر  ابوا     - 10
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 ي00األبصار 
ا عنــي وأخــذوا منــي  راملــع وقــا  سمــد أبــو  هــر    أئمــة الســنة الــذين عاصــروا اللقــو 

 ي07 ا مام الصا ق 
   قــا  ابــن حجــر    نقــن النــاس عنــي مــن العلــوم مــا ســارا بــي الرهبــان وانتشــر

 ي00صيتي ش مجيع البلدان  راملع  الصواعق الرقة 
   قا  الـدهتور أمحـد أمـني   هـان ا مـام ملعفـر مـن أعظـم الشهصـياا ذور

 ي01 سالم األثر ش عصرا وبعد عصرا  راملع  ضحم ا

 t: اامام موسى الكاظم 7
   قــا  هــارون لولــدا   هــذا إمــام النــاس وحجــة اهلل علــم خلقــي وخليفتــي علــم

 عبا ا  راملع  األعيان ي
   قا  ابن ابال  صيم احلنابلة   ما مهأل أمر وقصـدا قـرب موسـم بـن ملعفـر

 وتوسللت بي إال وسهلن اهلل العاىل يل ما أح ل  راملع  الاريم بغدا  ي
    قا  الشاوعي   قرب موسم ال اهم ال ياق اجملرلب  راملع   فة العا

 ي71

 t: اامام علي الرضا 0
   قا  أبو الصلت   ما رأيت أعلم من علي بن موسم الرضا وال رآا عا  إال

                                                           
 ي418  0انظر الذهر  احلفاظ للذه   واجملالس السنية  ت - 11

    قا  أبو حامت  ملعفر الصا ق ثقة اليس   عن مذلي ي 115هذا وش نور األبصار   
 ي11حيا  ا مام الصا ق     لمد أيب  هر     - 17
 ي251   الصواعق الرقة - 11
 من الفصن الذايني 210  8ضحم ا سالم  ت - 13
 فـــة العـــا  ـ ش صـــرح خطبـــة املعـــا  ـ  الســـيد ملعفـــر بـــن سمـــد بـــاقر  ـــر العلـــوم   - 75

 ي22  2هـ   ت1877ـ1211
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 ي70صهد لي مبذن صها يت  راملع  األعيان 
   ي74قا  امل مون   هذا أعلم هايي  راملع  البحار 
    رملــا  بــن ضــحاك   وــو اهلل مــا رأيـت رملــال  هــان أالقــم هلل منــي وال أهذــر قـا

ذهرا  هلل ش مجيع أوقاالي مني وال أصدل خووا  هلل عرلوملن مني  راملع  العيون 
 ي71

   قــا  الصــويل   إين مــا رأيــت وال مسعــت ب حــد أوضــن مــن أيب احلســن الرضــا
م أني رأى مذلي ش وضـلي وصهدا مني ما   أصاهد من أحد ـ إىل أن قا   ـ ومن  ع

 ي72وال الصدلقوا  راملع  هشف الغمة 

 t: اامام محمد الأواد 1
   قــا  املــ مون   وقــد اخ الــي لتربيــرا علــم هاوــة أهــن الفضــن ش العلــم والفضــن

مــع صــغر ســني واألعجوبــة ويــي بــذلك وأنــا أرملــو أن يظهــر للنــاس مــا قــد عروتــي منــي  
 ي79راملع  األعيان 

   صــك أن ي ــون هــذا الرملــن نبيلــا  أو مــن ذريــة نــ   راملــع قــا  األســقف   يو
 ي70 املناق  
     وقا  ابن ارو ر    وهان علـم منهـات أبيـي ش العلـم والتقـم والرهـد وارـو

 ي77راملع  التذهر  
   قـــا  الصـــفدر   وهـــان مـــن املوصـــووني بالســـها  ولـــذلك لقلـــ  ارـــوا  وهـــو

                                                           
 ي151  1أعيان الشيعة  ت - 71
 ي2ح 13ب 887  15 ار األنوار  ت - 72
 ي0ح 44ب 115  2عيون أخبار الرضا      ت - 78
 ي811  2هشف الغمة  ت  - 74
 ي88  2أعيان الشيعة  ت - 70
 ي813  4املناق   ت - 71
 هـ ي1451ط بريوا  821الذهر  ابوا     - 77
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 ي70أحد األئمة ا ثىن عشر  راملع  الواش 

 t: اامام علي الهادي 01
    قا  ارنيدر   واهلل العاىل هلو خري أهـن األرض وأوضـن مـن برئـي اهلل العـاىل

 راملع  امل،ثر ي
   ي71قا  ير ا  الطبي    إذا هان خملوق يعلم الغي  وهو  راملع  البحار 
  قا  الياوعي   هان متعبدا  وقيها  إماما   راملع  مرآ  ارنان ي 
  ـــــــن حجـــــــر ـــــــا  اب ـــــــي علمـــــــا  وســـــــها    راملـــــــع  ق اهليتمـــــــي   وهـــــــان وارع أبي

 ي01 الصواعق 
   قــــا  ابــــن العمــــا  احلنبلـــــي   وهــــان وقيهــــا  إمامـــــا  متعبلــــدا   راملــــع  صـــــذراا
 ي00الذه  
   ي 04قا  الشرباور الشاوعي   وهراماالي هذري   راملع  ا  اف 

 t: اامام الحسن العسكري 00
  بـــأل لـــو  الـــت ا مامـــة عـــن خلفائنـــا بـــأل  قـــا  الـــو ير ابـــن خاقـــان البنـــي   يـــا

العباس ما استحقلها أحد من بـأل هاصـم غـريا لفضـلي وعفاوـي وهديـي وصـيانتي و هـدا 
                                                           

الـــرقم  150  4هــــ  ت714ـ  131الـــواش بالوويـــاا  بيلـــي بـــن أيبـــك الصـــفدر   - 71
 ي1017

 ي05ح 8ب 111  05 ار األنوار  ت - 73
 ي257الصواعق الرقة    - 15
هــ 204حوا ع سـنة  121  2هـ  ت1513الذه   البن العما  احلنبلي ـ  صذراا - 11
 ي
 0هــــــ   ب1104ا  ـــــاف  ـــــ  األصـــــراف  للشـــــرباور الشـــــاوعي   الـــــ ليف ال تـــــاب  - 12

 ي 171 
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 ي01وعبا الي ومجين أخالقي وصالحي  راملع  ا رصا  
   قا  بتيشو  الطبي    هو أعلم ش يومنا هذا ممن هو  ت السما   راملع
 ي02 البحار 
  يفة خماطبا  ا مـام   إنـا وملـدناهم ش هـذا ا نييـن مذـن قا  انوش هاال  ابل

 املسيا عيسم بن مرمي عند اهلل  راملع  صحيفة األبرار ي
    قــا  لــي راهــ   يــر العــاقو    هــذا نظــريا ـ أر املســيا ـ ش آياالــي وبراهينــي

 راملع  صحيفة األبرار ي

 t: اامام المهدي المنتظر 04
  أعقــ  صــاح  الســر اب احلجــة املنتظــر  قــا  الروــاعي   احلســن العســ رر

 ويل اهلل سمد املهدر  راملع  صحاح األخبار ي
   ي09قا  ارامي   املهدر قائد للعا   راملع  هشف األستار 
   قا  ابن حجر   أبو القاسم سمد احلجة وعمرا بعـد ووـا  أبيـي مخـس سـنني

 ي00لصواعق ل ن آالاا اهلل ويها احل مة ويسمم القائم املنتظر  راملع  ا
   قـا  ابـن هذـري ـ ش حـدي  لـي ـ    إن عيسـم يصـلي خلـف املهـدر  راملـع

 ي07 إرصا  السارر 
   قـــــا  ابـــــن هذـــــري   رايـــــاا ســـــو  الـــــ يت صـــــحبة املهـــــدر  راملـــــع  ســـــنن ابـــــن

                                                           
 ي828و822  2ا رصا   ت - 18
 ي152ح 04ب 182  03 ار األنوار  ت - 14
 ا حســــــني النــــــورر هشــــــف األســــــتار عــــــن وملــــــي الغائــــــ  عــــــن األبصــــــار  الــــــدع املــــــري   - 10

 ي10هـ   1825ـ  1204الطربر 
 ي 251الصواعق الرقة    - 11
 هـ ي328ـ  101إرصا  السارر ـ لشرح صحيا البهارر ـ  للقسطالين الشاوعي    - 17
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 ي  00ماملي 
 اللهم عجلن ورملي وسهلن خمرملي ي

 
 

 
 تعانيوهذا آخر ما أر نا بياني ش هذا ال تاب واهلل املوولق وهو املس

 كربالء المقدسة ـ العراق                                          
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرافي

 

                                                           
  وويي   عن ثوبان 4514ح 84سنن ابن ماملة  راملع سنن ابن ماملة هتاب الف  ب - 11

يقتتــن عنــد هنــرهم ثالثــة هلهــم ابــن »لــي وســلم   قــا   قــا  رســو   اهلل  صــلم اهلل عليــي وآ
خليفة مث ال يعيـد إىل واحـد مـنهم مث الطلـع الرايـاا السـو  مـن قبـن املشـرق ويقتلـون م قـتال  

و ذا رأيتموا وبايعوا ولو حبوا علـم الـذلج و نـي »مث ذهر صي ا  ال أحفظي وقا  «   يقتلي قوم
 « يخليفة اهلل املهدر
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 pأحا ي  عن رسو  اهلل 
  قـا   أخربنـا أبـو احلسـن 077ابن عساهر الشاوعي ش الاريم  مشق  ت رقـم  

لـورلاق  عـن بن قبيسييي أنب نا ضمر  بن ربيعة القرصي  عن ابـن صـوذب  عـن مطـر ا
صــهر ابــن حوصــ   عــن أيب هريــر  قــا    مــن صــام يــوم ،ــاين عشــر مــن ذر احلجــة   

بيـد علـيل بـن أيب  pهت  لي صيام ستني صهرا   وهـو يـوم غـدير خـم  ملـلا أخـذ النـ ل 
طالـ  وقـا    ألســت ويلل املـؤمننيل قـالوا  بلــم يـا رسـو  اهلل  قــا   مـن هنـت مــوالا 

طـــاب  بـــم بـــم لـــك يـــا ابـــن أيب طالـــ   أصـــبحت وعلـــيل مـــوالا  وقـــا  عمـــر بـــن اب
ييياليوم أكملت لكـم ديـنكمموالر وموىل هن مسلم! و نر  اهلل عر وملنل  

(0) 
ومـن صــام يــوم ســبعة وعشــرين مــن رملــ  هتــ  لــي صــيام ســتلني صــهرا   وهــو أول  يــوم 

 ي (4)نر  ملربئين بالرسالة 
و مليــ   قــا    إين أوصــك أن أ عــم  عــن أيب ســعيد ابــدرر عــن النــ  

وإين الــارك وــي م الذقلــني  هتــاب اهلل عروملــن وعــ يت  هتــاب اهلل حبــن ممــدو  مــن 
السـما  إىل األرض  وعـ يت أهـن بيــ،  وإن اللطيـف اببـري أخـربين          أهنمــا 

 لن يف قا ح  ير ا علي احلوض وانظروين مب ختلفوين ويهما  ي
 م العالمية س  ترقي 01717مسند ا مد بن  نب ، رقم الحديث: 

 
 

 
   إين الـــارك وـــي م خليفتـــني   عـــن  يـــد بـــن ثابـــت قـــا   قـــا  رســـو  اهلل 

 هتاب اهلل وأهن بي، وإهنما لن يتفرقا ح  ير ا علي احلوض مجيعا ي

                                                           
 ي8سور  املائد    (0)
 ي71ـ 70  2الاريم ابن عساهر  ت (4)
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  س  ترقيم العالمية 41007مسند ا مد بن  نب ، رقم الحديث: 
 

 
 المدون تاريخ الوواة مولده اسم المعصوم

 املدينة املنولر  صفر    21 ربيع األو    p 17بن عبد اهلل  الن  األهرم سمد
 املدينة املنور  مجا ى الذانية  8 مجا ى الذانية  t 25بنت الرسو  واطمة الرهرا  

 النجف األصرف رمضان   21 رمل    t 18األو     ا مام علي أمري املؤمنني 
 املدينة املنور  صفر   7 رمضان   t 10الذاين     ا مام احلسن بن علي 
 هربال  املقدسة سرم  15 صعبان t 8الذال     ا مام احلسني بن علي 
 املدينة املنور  سرم  20 مجا ى األوىل  t 10الرابع    ا مام علي بن احلسني 

 املدينة املنور  ذر احلجة   7 صفر   t 8ابامس  ا مام سمد بن علي الباقر 
بــن سمــد الصــا ق  الســا س  ا مــام ملعفــر

t 
 املدينة املنور  صوا   20 ربيع األو  17

الســابع   ا مــام موســم بــن ملعفــر ال ــاهم 
t 

 ال اهمية املشروة رمل    20 صفر  7

 خراسان آخر    صفر ذر القعد   t 11الذامن    ا مام علي بن موسم الرضا 
 ال اهمية املشروة قعد آخر  ذر ال رح   t 15التاسع    ا مام سمد بن علي اروا  
 سامرا  املشروة رمل   8 رمل   t 2العاصر    ا مام علي بن سمد اهلا ر 

احلـــــا ر عشـــــر  ا مــــــام احلســـــن بـــــن علــــــي 
 tالعس رر 

 سامرا  املشروة ربيع األو   1 ربيع الذاين  15

الذـــاين عشـــر    احلجـــة بـــن احلســـن املهـــدر 
 القائم  عج 

  العاىل ورملي الشريفحيل ير ق  عجلن اهلل صعبان   10

 
 

 
 

 


