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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

ة الـــب يبللغهـــا  وعليـــي أن واملبللــ  النـــاملا هـــو الـــذر يعطـــي الصـــور  احلقيقيـــة للرســـال
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  املشــــهور  )كون

 …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 

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

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  

ينبغــي حلللــت أكثــر مشــاكن  ويعتقــد أن لــو أملــدنا اســتثمار هــذا املــ متر كمــا جيــ  أو
العــا  ا ســالمي ولعــا ا األمــة إىل ســابق عهــدها ش وحــد  ال لمــة ووحــد  املوقــف 

 علم مستوى الدنياييي
 وكانــــت الطبــــع كــــن 5( ســــنة متتاليــــة القريبــــا  14( كراســــا  الو عــــت ش )14و تــــ  )
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ألف نسهة الو ل  مجيعها جمانـا وش موسـم احلـج    101إىل  01واحد  منها ما بني 
 ي iويها عناوين للمراسلة ملن يريد التعرل  األكثر علم مذه  أهن البيت و 

وكـان مـر و  اللـك النشـراا ـ ال رلاسـاا ـ إجيابيـا ملـدا   وهـذا مـا البـنيل مـن خـالل 
الرسائن واملراسالا الب كانت العق  موسم احلج استفسـارا  واسـتفهاما  عـن مـذه  

ن الشبهاا الب كانـت النشـر وصيعتهم  وساعدا ش  حض ال ثري م iأهن البيت
 …حول ذاك املذه  احلق

وحنن ش مركز الرسول األعظم رأينا أن حنيي اللك ال رلاساا ونعيد طباعتهـا الباعـا 
 لنفس الغاية الب كتبت ألمللهايي 

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

 قيق والنشرللتح wمركز الرسول األعظم 
 51/  9595بيروت ـ لبنان ص ب: 
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 المقدمة
 

 
 
 

احلمــد هلل رب العــاملني والصــال  والســالم علــم سمــد و،لــي الطــاهرين  واللعنــة علــم 
 أعدائهم إىل يوم الديني

ليشهدوا منافع لهميقول اهلل سبحاني ش وصف احلج  
 ي2

ة  ومـــن أهـــم املنـــاوع الـــب وقـــد ملعـــن اهلل احلـــج ملنفعـــة املســـلمني الدنيويـــة واألخرويـــ
يرتال  عليها خري الدنيا واآلخر   منفعة التعـار  بـني لتلـف الف ـاا ا سـالمية الـب 

 العيش ش البال  ا سالمية وغري ا سالميةي 
واذكـروا ععمــة وقـد اهـتم ا سـالم  ــذا الناحيـة أكـرب اهتمــام حيـ  قـال العــاىل  

كم فأصبحتم بنعمته إخواعاً اهلل عليكم إذ كنتم أعداًء فألَّف بين قلوب
 ي 1

وال تكوعوا كالذين تفرَّقواوقال سبحاني  
 ي 4

واملســلمون يــوم كــانوا ســا   العــا  كــانوا لاملــة إىل التــ لف  و يــف بــاليوم الــذر 
 أحاط  م األعداء من اخلارج وورلقوا صفووهم من الداخن؟ 

ة  ولـــــذا نـــــرى وقـــــد صـــــعر  عمـــــاء املســـــلمني الـــــدينيون والسياســـــيون  ـــــذا احلقيقـــــ
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 ي 110سور  ،ل عمران   - 4
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 املتماعاهتم املتواصلة   الة الصد  و ِّ الشع ي
وقــد كــان مــن مــ ثر العالمــة ال بــري الشــيي سمــو  صــلتوا صــيي ا ــامع األ هــر أن 
أور ب ن صراحة استواء املذاه  ا سالمية الشيعية والسنية ش ملوا  العمن وصحة 

 األخذيي 
رقــاا واملهامجــاا الــب ال  ــدم ولنقــرتب حنــن املســلمون بعضــنا بــبعض  ونــرتك التف
 ي wإالل ال فار واملستعمرين  ولنتمسك مبا أمر اهلل والرسول

وحنن أ اء ا  لبعض الوامل  علينا  كتبنا هذا ال راسة العريفا  بالشـيعة كـي الـو   ش 
قبلــة املســلمني  أيــام احلــجيي حــر اللقــي الضــوء علــم بعــض مــا أخفتــي الظــرو  مــن 

ســـتعمرون  لقـــاء الفـــي واخلـــال  بيـــنهم وبـــني الســـن ة  واهلل أحـــوا م  اـــا انتهزهـــا امل
املس ول أن جيمـع كلمـة املسـلمني علـم التقـوى  ويهـدر ا ميـع سـواء السـبين  وهـو 

 املستعاني
  

 كربالء المقدسة  
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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 الشيعة
املشــايعة( مبعــت املتابعــة  والســملم الشــيعة  ــذا االســم الشــيعة  مــ خوذ  مــن ) :5

 يiألهنم يشايعون عليا  وأوال ا الطاهرين
 ــذا االســم  كمــا رواا امل رخــون   tأالبــا  علــي  wوقــد مسلــم الرســول األعظــم  :2

 ي 9كلهم ش كتبهم
مـــن بعـــدا ملقـــام اخلالوـــة وا مامـــة اثـــأل  6عـــنيل  wوهـــم يعتقـــدون بـــ ن الرســـول  :1

 ب مر اهلل العاىل  وهم   عشر خليفة
 tا مام علي أمري امل منني  ي1
 tا مام احلسن  ي4
 tا مام احلسني  ي3
  t ا مام  ين العابدين ي2
 tا مام سمد الباقر  ي0

                                                           

  )والــذر نفســي بيــدا ان هــذا وصــيعتي  ــم  tقــال رســول اهلل )ص( مشــريا  اىل علــي بــن أ  طالــ   - 9
 323  وص 101ح 224ص 4الفــائزون يــوم القيامــة( راملــع الــاريي  مشــق البــن عســاكر الشــاوعي ج

ـــــن للحســـــ ا  احلنفـــــي  ج14  للهـــــوار مي احلنفـــــي   صي املناقـــــ301و 321ح  4  صـــــواهد التنزي
ي كنــــــو  احلقــــــائق 312و 313و 420ي كفايــــــة الطالــــــ  لل نجــــــي الشــــــاوعي  ص1131ح 314ص

ي الــذكر  اخلــواص للســـب  371ص 1ي الـــدر املنثــور للســيوطي الشـــاوعي  ج33للمنــاور الشــاوعي  ص
 ي101ص 1ي ورائد السمطني  ج02ابن ا و ر احلنفي  ص

 ي111ح 21ب 432و 433ص 31وانظر أيضا   لار األنوار  ج
البـاب السـا و والسـبعون ش بيـان األئمـة االثـأل عشـر  041راملع ينابيع املو   للقندو ر احلنفي  ص -1

احلــدي   723ي وغايـة املـرام   ص231احلـدي   134= =ص4ب مسـائهمي وأيضـا  ورائـد السـمطني  ج
 ي07
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 tا مام ملعفر الصا ق  ي1
 tا مام موسم ال اهم   ي7
 tا مام علي الرضا  ي3
 tا مام سمد التقي  ي1
 tا مام علي ا ا ر  ي11
  t ا مام احلسن العس رر  ي11
 يt مام احلجة املهدرا   ي14

 
  وه الء األئمة االثـأل عشـر u  وبنتي واطمة الزهراء pويعتقدون أن الرسول  :4
i   معصــومون  كمــا قــال ســبحاني إعمــا يريــد اهلل ليــذه  عــنكم الــرج  أهــل

البيت ويطهِّركم تطهيراً 
 ي 7

ير ومن يبتغ غويعتقدون ب ن ا سالم هو الدين احلق  الذر ال يقبن غريا   :9
اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين

 ي 8
وأن ا ســالم لــي )أصــول( و )وــرو ( و )أح ــام( و)أخــالق(يي وأن مــن أن ــر  :6

بال ملهن أو صـبهة كـان كـاورا    5األصول كان كاورا  جنسا   ومن أن ر األقسام الثالثة
 ويعربون عن ذلك بـ )املن ر للضرورر(ي

 ســـالم( عبـــار  عـــن  )التوحيـــد( و )النبـــو ( و)املعـــا (يي  ومـــن وأن )أصـــول ا: 7
 الوابع التوحيد )العدل(  ومن الوابع النبو  )ا مامة(ي

وأن )ورو  ا سالم( عبار  عن  )الصـال ( و )الصـيام( و)اخلمـس( و )الزكـا (  :8
و )احلـــــج( و )ا هـــــا ( و )األمـــــر بـــــاملعرو ( و)النهـــــي عـــــن املن ـــــر( و )التـــــو  هلل 

                                                           

 ي 33سور  األحزاب   - 7
 ي 30سور  ،ل عمران   - 8
 الضرورر منهاي - 5
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ائي( و )التربلر من أعداء اهلل وأعداء أوليائي(  وما يلحق بذلك من سـائر أقسـام وأولي
 العبا اا مثن )الوضوء( و )الغسن( و )التيمم( و )االعت ا ( وما أصبييي 

وأن )أح ام ا سالم( عبار  عن سائر األنظمة والقوانني الب ملاء  ا الرسول  :5
w (و )الشــــــراء( و)الــــــرهن( و )ا ملــــــار ( و مــــــن عنــــــد اهلل العــــــاىل  ك ح ــــــام )البيــــــع

)الطـــــالق( و )الن ــــــاح( و)القضـــــاء( و )الشــــــها اا( و )املواريـــــ ( و )القصــــــاص( 
 و)الدياا( وما أصبييي

كما يعتقدون أن ا سالم   يرتك صي ا إال بيلنـي  والسياسـة  واالقتصـا   والثقاوـة  
لعائلـــة  واحل ومـــة  والرتبيـــة  واالملتمـــا   والســـلم  واحلـــرب  والزراعـــة  والصـــناعة  وا

وســائر الشــ ون املربوطــة با نســان مــن وال الــي إىل يــوم ااالــي  كلهــا مبيلنــة ش ا ســالم  
ألكلــوا مــن فــوقهم ومــن و ــا أنظمــة خاصــة  وأح ــام عا لــة  لــو أخــذ البشــر  ــا 

تحت أرجلهم
حـالل إىل يـوم القيامـة  وحرامـي حـرام إىل  w  وأن )حالل سمـد 50

 ي 55يوم القيامة(
وأن )أخـــالق ا ســـالم( هـــي الـــب نـــدب ا ســـالم إليهـــا  أو أوملبهـــا  مثـــن   :50

)الصدق( و )األمانة( و )احلياء( و )العفـة( و)الشـجاعة( و )السـهاء( و )النشـاط( 
و )العمن( و )حسن اخللق( و)إوشاء السالم( و )إصالح ذاا البني( و )األلفة( و 

 )األخول ( و)الزهد( وما أصبييي
حـــذلر عـــن بعـــض األخـــالق واألعمـــال  كراهـــة أو  ر ـــا   مثـــن  كمـــا أن ا ســـالم   

)ال ـــذب( و )الغيبـــة( و )اخليانـــة( و )ســـوء اخللـــق( و)ال ســـن( و )صـــرب اخلمـــر( و 
)أكــن احلــرام( و )الربــا( و )الســرقة( و)الزنــا( و )اللــواط( و )االحت ــار( و )ا وســا ( 

 ما أصبي ذلكييو )البهن( و)ا نب( و )السفور( و )الغناء( و )النميمة( و 

                                                           

 ي11سور  املائد    - 50
 ي7ح 13ب 123بصائر الدرملاا  ص - 55
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 ي52والشيعة اليوم  أكثر من )مائة مليون( منتشر  ش صرق األرض وغر ا :55
و ـــم ش طـــول التـــاريي ا ســـالمي  ح ومـــاا  وعلمـــاء  وكتلـــاب  وصـــعراء   :52

 ووالسفة  ومف رون  ومدارو  وم لفاا  وم تباا  وخطباء ومرصدوني
 راســــة  وجتويــــدا  والفســــريا  وهــــم يعتنــــون بــــالقر،ن احل ــــيم اعتنــــاء ا  بالغــــا   :51

 وحفظا  وعمال  ومتسل ا  و م مدارو خاصة حلفظ القر،ن احل يمي
والشــيعة الســمم بـــ )ا عفريــة( أيضــا  ألن ا مــام ملعفــر بــن سمــد الصــا ق   :54

  وهــم قــد أخــذوا منــي غالــ  wمت ــن مــن نشــر علــوم الرســول  wحفيــد رســول اهلل 
 األح اميي 

نصـ   wماميـة( أيضـا    ألهنـم يقولـون بـ ن الرسـول كما أن الشيعة السمم بـ )ا 
 من بعدا اثأل عشر إماما  وهم الذين القدمت أمساؤهمي

وهم يـرون أن املسـلمني ـ علـم اخـتال  مـذاهبهم ـ اوملـة واحـد   وهـم إخـو   :59
كنتم خير أمة أخرجت للناسش الدين  كما قال سبحاني 

 ي 51
فأصبحتم بنعمته إخواعاوقال العاىل  

 ي 54
إعما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكموقال عزوملن  

 ي 59
وأن كــن ساولــة لتشــتيت املســلمني بــ ر اســم كــان  و لقــاء العــداو  بيــنهم باســم 
الطوائـــف واملـــذاه   ولتحـــريفهم عـــن )ال تـــاب والســـنة( ســـر م ش الشـــريعةيي يعاقـــ  

 واعن ذلكي
  )ال تــاب( و )الســنة( و وهــم يعتقــدون أن مصــا ر الفقــي ا ســالمي أربعــة :56

ومــن لــم )ا مجــا ( و )العقــن(  وال جيــو  ســنل قــوانني  ــالف هــذا املصــا ر  و نــي 
                                                           

 مليون صيعيي 011ا حصاءاا األخري  القول ب ن هناك أكثر من  - 52
 ي 111سور  ،ل عمران   - 51
 ي 113سور  ،ل عمران   - 54
 ي 11سور  احلجراا   - 59
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يحكم بما أعزل اهلل فأولئك هم الكافرون
 ي56

وهـــم جيـــول ون الســــجو  علـــم )األرض( و )نباهتـــا( غــــري املـــ كول وامللبــــوو  : 57
فــة ليســجدوا عليهــا أوقـــاا وغالبــا  مــا وتفظــون علــم قطعــة مــن الرتبــة الطــاهر  النظي

  )ملعلـت wالصال   ألني ال يتيسر ش كن م ان الراب نظيف  وقد قال رسول اهلل 
  وكثريا ما ي ـون ذلـك الـرتاب مـن أرض )كـربالء( مشـهد 5758   األرض مسجدا(

و نـــي يـــذكلر بوملـــوب نصـــر  ا ســـالم والتضـــحية ش ســـبين  tا مـــام احلســـني الســـب  
 ضد الظلم والطغياني tني الدين  كما ثار ا مام احلس

                                                           

 ي 22سور  املائد    - 56
ي وســنن 211  وويــي  )ملعلــت   األرض مســجدا  وطهــورا (  ح343ع صــحيا البهــارر  حراملــ - 57

  1343  7111  4111  ومســــــــــند أمحــــــــــد  ح241  وســــــــــنن النســــــــــائي  ح1272الرتمــــــــــذر  ح
 ي011  وسنن ابن ماملي  ح743وسنن النسائي  ح 41141  41337

وســـنن الـــدارمي     وويـــي  )ملعلـــت   األرض طيبـــة ومســـجدا ( 311وراملـــع أيضـــا  صـــحيا مســـلم  ح
  314  وويي  )ملعلت لنا األرض كلها مسـجدا  وملعلـت الربتهـا لنـا طهـورا (ي وح311ي و ح1303ح

  41304وح13114 13720وويـــي  )ملعلــــت  = =األرض طهـــورا  ومســــجدا (  ومســـند أمحــــد  ح
  وويــــــــــي  )ملعلــــــــــت   األرض مســــــــــجدا (ي ومســــــــــند أمحــــــــــد  4122ي ومســــــــــند أمحــــــــــد  ح41213

ت األرض كلهــا   وألمــب مســجدا  وطهــورا   و ينمــا أ ركــت رملــال  مــن أمــب   وويــي  )ملعلــ41141ح
ــــدا طهورا(يومســــند ؤامحــــد ح ــــدا مســــجدا وعن ــــي  )ملعلــــت األرض ألمــــب 41133الصــــال  وعن   ووي

 ي1احلدي  33اجمللس 411مسجدا (ي وانظر أيضا   أما  الصدوق  ص
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 الفصل الثاعي
 من أدلة الشيعة على التشيع
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 لماذا التشيع؟
 

للشيعة أ لة كثري  ش اختيار التشيع  حر أن العالمة احلللي ـ قدو سرا ـ وهو من 
أعــــاهم العلمــــاء إطالقــــا   قــــد ذكــــر )ألفــــي  ليــــن( علــــم ذلــــك ش كتــــاب لــــي أمســــاا 

 )األلفني(يي 
األ لة من كتـ  إخـواهنم )السـنة( وصـحاحهم  وهنـا ن تفـي بـذكر وكثري من هذا 

 بعض اللك األ لة ب مجال 

 حديث يوم اإلعذار
 وغريمهايي  20وابن األثري 55حدي  يوم ا نذار الذر رواا الطربراألول: 

وأعــــــذر عشــــــيرتك ملــــــا نــــــزل عليــــــي قولــــــي ســــــبحاني   wوحاصــــــلي  أن الرســــــول 
األقـــربين

ـــي )أ  طالـــ ( وهـــم يوم ـــذ ش بـــدء الـــدعو    عـــا عشـــريال 25 ي ش  ار عمل
أربعون رملـال  يزيـدون رملـال أو ينقصـوني  ووـيهم أعمامـي  أبـو طالـ  ومحـز  والعبـاو 

 … وأبو   
  )يا بأل عبد املطل   إ  واهلل ما أعلم صابلا  wوش ،خر احلدي  قال رسول اهلل 

خـر   وقـد أمـر  ش العرب ملاء قومـي ب وضـن اـا مل ـت م بـي  مل ـت م نـري الـدنيا واآل
اهلل أن أ عوكم إليي  و ي م ي ا ر  علم أمرر هذا علم أن ي ـون هـو أخـي ووصـيي 

وكـان أصـغرهم إذ قـام وقـال  أنـا يـا  tوخليفب وي م؟ و حجم القوم عنها غري علي 
برقبتـي وقـال  )إنل هـذا أخـي ووصـيي  wنيب اهلل أكون و يـرك عليـي  و خـذ رسـول اهلل 

                                                           

 هـي  1307  مطبعة االستقامة 13ص  4الاريي األمم وامللوك  ج - 55
   طبعة ا  ار  املنرييةي24ـ  21ص  4ال امن ش التاريي  ج - 20
 ي 412سور  الشعراء   - 25
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وا لي وأطيعوا( وقام القوم يضح ون  ويقولون أل  طالـ   قـد وخليفب وي م  وامسع
 أمرك أن السمع البنك والطيعي

 

 حديث الغدير
 

  وأربعـة wحدي  الغدير الذر رواا مائة وعشرون من أصـحاب الرسـول الثاعي: 
ومثانون من التابعني  وجتاو ا طبقاا رواالي مـن أئمـة احلـدي  ثالمثائـة وسـتني راويـا   

فـــــون ش هـــــذا احلـــــدي  مـــــن علمـــــاء الســـــنة والشـــــيعة أكثـــــر مـــــن ســـــتة وقـــــد بلـــــ  امل لِّ 
 ي22وعشرين

ملـا رملــع مـن حجــة الـو ا   وصــن إىل موضـع يقــال  wوجممـن القصـة  أن الرســول 
ــم  »لــي  وــ وقف النــاو عــن املســري  وصــعد املنــرب ش حــرل الظهــري  وخطــ  « غــدير خ 

و ،خـــذ خطبـــة طويلـــة مبحضـــر أكثـــر مـــن مائـــة ألـــف صـــه   وقـــال ش خطبتـــي  وهـــ
يـا أيهـا النـاو إن اهلل مـوالر وأنـا مـوىل املـ منني  وأنـا أوىل  ـم مـن »  tب ف علي 

أنفسهم  ومن كنتو موالا وهـذا ـ يعـأل عليلـا  ـ مـوالا  الللهـم وال مـن واالا  وعـا  مـن 
عــا اايي وإ  ســائل م حــني الــر ون علــيل  عــن الثقلــني كيــف  لفــو  ويهمــا  الثقــن 

وملن سب  طروي بيـد اهلل العـاىل وطروـي ب يـدي م  واستمسـ وا األكرب  كتاب اهلل عز 
 ي21«بي ال الضلوا وال البدلوا  وعرتيت أهن بيب

  وقـال  ألسـتم العلمـون أ   tأخـذ بيـد علـي  w  أن النـيب 24وذكر ا مـام أمحـد
أوىل بــامل منني مــن أنفســهم ؟ قــالوا  بلــم  قــال  ألســتم العلمــون أ  أوىل ب ــن مــ من 

                                                           

 ي1راملع الغدير  ج - 22
 هـي 1343  املطبعة امليمنية بالقاهر  سنة 40الصواعق احملرقة  ص  - 21
 ي 431ص  2املراملعاا  عن )املسند( ألمحد بن حنبن  ج - 24
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بلــميي وقــال  مــن كنــت مــوالا وعلــي مــوالا  الللهــم وال مــن واالا  مــن نفســي ؟ قــالوا 
ـــا  يـــا بـــن أ  طالـــ   وعـــا  مـــن عـــا اا  قـــال  ولقيـــي عمـــر بعـــد ذلـــك وقـــال لـــي  هني 

 أصبحت وأمسيت موىل كن م من وم منةي

 

 حديث المنزلة
 

  27وغريمهــا 26و)النســائي( 29حــدي  املنزلــة وقــد ذكــرا ا مامــان )أمحــد( الثالــث:
أما الرضم أن ال ـون مـأل مبنزلـة هـارون مـن موسـم  إال » tقال لعلي  wأن الرسول 

 ي«أني ليس بعدر نيب  إني ال ينبغي أن أذه   إالل وأنت خليفب
 اىل غريها وغريها من األ لةي

                                                           

 ي 331ص املراملعاا  عن املسند   - 29
 ي 1املراملعاا  عن اخلصائ   ص  - 26
 ي  3112  وسنن الرتمذر  ح2213  وصحيا مسلم  2112صحيا البهارر  ح - 27
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 الفصل الثالث
 موجز في أحوال 
 iاألئمة اإلثني عشر 
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 اإلمام األول
و وج  wابـن عـم رسـول اهلل    وأمـي واطمـة بنـت أسـد tهو علي بن أ  طالـ  

 ي  iابنتي  واخلليفة علم الناو من بعدا  أمري امل منني  والد األئمة الطاهرين 
ولد ش ال عبة املعظمة مب ة يوم ا معة ليلة الثال  عشـر مـن رملـ   بعـد ثالثـني 

  واستشــهد ليلــة ا معــة ش مســجد ال ووــة ش احملــراب  wســنة مــن وال   رســول اهلل 
ملجــم اخلــارملي )لعنــي اهلل( ليلــة التاســع عشــر مــن صــهر رمضــان املبــارك  بســيف ابــن 

وحلق بالرويق األعلم بعد ثالثة أيام من ضربتي  وعمـرا الشـريف ثـالس وسـتون سـنة  
و وــن ش النجــف األصــر  حيــ  مرقــدا  oقــام بتجهيــزا ا مامــان احلســن واحلســني 

 اآلني

 اإلمام الثاعي
 وهــو wوأمــي واطمــة الزهــراء بنــت سمــد   tهــو احلســن بــن علــي بــن أ  طالــ  

 ي tوثا  خلفائي وا مام علم الناو بعد أبيي أمري امل منني  wسب  رسول اهلل 
ولد ش املدينة املنور  يوم الثالثاء ش منتصف صهر رمضان املبارك ش السـنة الثانيـة 

ة السـع أو الثالثة من ا جـر   والـوش صـهيدا  بالسـم يـوم اخلمـيس السـابع مـن صـفر سـن
  و وـــن ش البقيـــع ش املدينـــة املنـــور  حيـــ  tوأربعـــني  قـــام بتجهيـــزا ا مـــام احلســـني 

 مضجعي اآلني 

 اإلمام الثالث
  وهـو w  وأمـي واطمـة الزهـراء بنـت سمـد tهو احلسني بن علـي بـن أ  طالـ  

وثال  خلفائي  وأبو األئمة التسعة من بعدا  وا مام علـم النـاو wسب  رسول اهلل 
 ي tخيي احلسن بعد أ
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  وقتــن tولــد باملدينــة املنــور  ثالــ  صــهر صــعبان ش الســنة الــب ولــد ويهــا احلســن 
هلما  بالسيف هام ا ش واقعة عاصوراء املشهور   يوم السبت العاصـر مـن سـرم احلـرام 
سنة إحدى وستني من ا جـر   قـام بـ مورا بعـد ثالثـة أيـام ولـدا ا مـام  يـن العابـدين 

t ربا اآلن ش كربالء املقدسةي وواراا حي  ق 

 اإلمام الرابع
  وأمي صاا  نان بنت امللك يز ملر    oهو ا مام علي بن احلسني  ين العابدين 

 tولد باملدينة املنور  يوم النصف من مجا ى األوىل سنة ست وثالثني يوم وتا علـي
مخــس البصــر   ومــاا مســموما  يــوم الســبت اخلــامس والعشــرين مــن صــهر احملــرم ســنة 

و وــن ش  tوالســعني  وعمــرا الشــريف ســبع ومخســون ســنة  والــوىل جتهيــزا ولــدا البــاقر
 املدينة بالبقيعي

 اإلمام الخام 
  ولـد يـوم t  وأمي واطمة بنت ا مام احلسن  oهو ا مام سمد بن علي الباقر 

االثنني  ثال  صهر صفر  ويقال  أول رمل   وكـان ذلـك عـام سـبع ومخسـني  وهـو 
ني علــويني  ومـــاا مســموما  يــوم االثنــني  ســـابع ذر احلجــة ســنة مائـــة أول علــور بــ

و وـن بـالبقيع  tوأربعة عشر   ولي سـبع ومخسـون سـنة  والـوىل جتهيـزا ولـدا الصـا ق 
 ش املدينة املنور ي

 اإلمام السادس 
  وأمــي واطمــة امللقبــة بـــ )أم وــرو (  ولــد باملدينــة  oهــو ملعفــر بــن سمــد الصــا ق 

  وكـــان ذلـــك ســـنة ثـــالس wع عشـــر ربيـــع األول  يـــوم مـــيال  النـــيب يـــوم االثنـــني ســـاب
ومثــانني  ومــاا مســموما  يــوم اخلــامس والعشــرين مــن صــوال ســنة مائــة ومثــان وأربعــني  

و ون بالبقيع حي   tوعمرا إذ ذاك مخس وستون سنة  والوىل جتهيزا ولدا ال اهم 
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 مرقدا الشريف اآلن  ومن الالميذا أبو حنيفة ومالكي

 السابعاإلمام 
  وأمي محيد  املصفاا  ولد باألبواء ـ وهو منزل  oهو موسم بن ملعفر ال اهم 

بــني م ــة واملدينــة ـ يــوم األحــد ســابع صــهر صــفر ســنة مائــة ومثــان وعشــرين  والــوش 
ــا واعتــداء ا    مســموما  ش حــبس )هــارون( بعــد مــا طــال ســجني أربعــة عشــر ســنة هلم 

نة مائـة وثـالس ومثـانني  والـوىل جتهيـزا وكان ذلك ش اخلـامس والعشـرين مـن رملـ  سـ
   و ون حي  مرقدا اآلن ش ال اهميةيtولدا الرضا 

 اإلمام الثامن
  وأمـي السـيد  جنمـة  ولـد يـوم ا معـة حـا ر عشـر  oهو علي بن موسم الرضا 

ذر القعــد  ســنة مائــة ومثــان وأربعــني باملدينــة املنــور   والــوش مســموما يــوم ،خــر صــفر 
  و وــن ش خراســان حيــ  مرقــدا t  والــوىل جتهيــزا ولــدا ا ــوا  ســنة مــائتني وثــالس

 اآلني

 اإلمام التاسع
وأمي السيد  سبي ة  ولد يوم العاصر من صهر رمل   oهو سمد بن علي ا وا  

ســنة مائــة ومخــس والســعني ش املدينــة املنــور   والــوش مســموما  ش بغــدا  ش ،خــر ذر 
  و وــن عنــد ههــر ملــدا tولــدا ا ــا ر  القعــد  ســنة مــائتني وعشــرين  والــوىل جتهيــزا

 بال اهمية حي  قربا اآلني tموسم بن ملعفر 

 

 اإلمام العاشر
  وأمــي الســيد  مسانــة  ولــد باملدينــة املنــور  خــامس  oهــو علــي بــن سمــد ا ــا ر 
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عشر ذر احلجة  أو ثا  رملـ   سـنة مـائتني واثنـب عشـر   والـوش مسـموما  بسـامراء 
ســــنة مــــائتني وأربــــع ومخســــني  والــــوىل جتهيــــزا ولــــدا  يــــوم االثنــــني ثالــــ  صــــهر رملــــ 

   و ون حي  مضجعي اآلن ش سامراءيtالعس رر 

 اإلمام الحادي عشر
  وأمــي الســيد  ملــد   ولــد يــوم االثنــني عاصــر  oهــو احلســن بــن علــي العســ رر 

ربيع األول سنة مائتني واثنتـني وثالثـني  والـوش مسـموما  يـوم ا معـة الثـامن مـن صـهر 
  و وـــن عنـــد أبيـــي بســـامراء  حيـــ  مـــزارا tول  وقـــام بتجهيـــزا ولـــدا احلجـــة ربيـــع األ

 الشريف اآلني

 اإلمام الثاعي عشر
  وأمـي السـيد  نـرملس  ولـد بسـامراء ليلـة  oهو احلجة املهـدر سمـد بـن احلسـن 

النصــف مــن صــعبان ســنة مــائتني ومخــس ومخســني  وهــذا ا مــام هــو ،خــر حجــج اهلل 
و،خر أئمة املسلمني االثأل عشر  وهـو بعـد  wل اهلل علم األرض وخامت خلفاء رسو 

ش  ار الــدنيا  قــد أطــال اهلل العــاىل مبشــي تي عمــرا الشــريف  وهــو غائــ  عــن األنــام  
وسيظهر ش ،خر الزمان ليمأل األرض عدال وقسطا بعد أن مل ت هلما وملورا  كما 

ن األئمـــة وعـــ wمتـــواالر  عـــن الســـن ة والشـــيعة عـــن رســـول اهلل  28ور  بـــذلك أحا يـــ 
 يiالطاهرين

 الل هلم عجِّن ورملي وسهِّن لرملي  واملعلنا من أنصارا وأعوانيي 

                                                           

 ي2ي 4ح 4ب 172ص 2راملع من ال وضرا الفقيي  ج - 28
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 الفصل الرابع
 فتوى أكبر علماء السنَّة

 بجواز التعبد بالمذه  الشيعي
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 عص الفتوى التي أصدرها صاح  الفضيلة األستاذ األكبر 

 الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع األزهر
 بد بمذه  الشيعة اإلمامية:في شأن جواز التع

 قين لفضيلتي  
إن بعض الناو يرى أني جي  علم املسلم ل ي القع عبا االي ومعامالالـي علـم وملـي 
صـــحيا أن يقللـــد أحـــد املـــذاه  األربعـــة املعرووـــة  ولـــيس مـــن بينهـــا مـــذه  الشـــيعة 
ا ماميــة وال الشــيعة الزيديــة  وهــن الواوقــون وضــيلت م علــم هــذا الــرأر علــم إطالقــي 

 منعون القليد مذه  الشيعة ا ثأل عشرية مثال؟ وت
 و ملاب وضيلتي 

إن ا ســالم ال يوملــ  علــم أحــد مــن أالباعــي  االبــا  مــذه  معني بــن نقــول  : 5
إن ل ــن مســلم احلــق ش أن يقلِّــد بــا ر ذر بــدء أرل مــذه  مــن املــذاه  املنقولــة 

مــــن هــــذا  نقــــال صــــحيحا  واملدونــــة أح امهــــا ش كتبهــــا اخلاصــــة  وملــــن قللــــد مــــذهبا  
 املذاه  أن ينتقن إىل غريا  أرل مذه  كان  وال حرج عليي ش صيء من ذلكي

إن مذه  ا عفريـة املعـرو  مبـذه  الشـيعة ا ماميـة ا ثـأل عشـرية  مـذه   :2
جيو  التعبلد بي صرعا  كسائر مذاه  أهن السنة  وينبغي للمسلمني أن يعرووا ذلك  

ملــذاه  معينــة  ومــا كــان  يــن اهلل ومــا كانــت وأن يتهلصــوا مــن العصــبية بغــري احلــق 
صــريعتي بتابعــة ملــذه  أو مقصــور  علــم مــذه   وال ــن جمتهــدون مقبولــون عنــد اهلل 
العاىل  جيو  ملن ليس أهال للنظر واالملتها  القليدهم  والعمن مبا يقرروني ش وقههم  

 وال ورق ش ذلك بني العبا اا واملعامالاي
 التوقيع 

 )محمود شلتوت(
 ر صور  الفتوى ش أصن ال تابانظ
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 خاتمة
 

وهــــذا ،خــــر مــــا أر نــــا إيــــرا ا ش هــــذا ال تــــاب  و،خــــر  عوانــــا أن احلمــــد هلل رب 
 العاملني  وصلم اهلل علم سمد و،لي الطاهريني

 
 كربالء المقدسة  

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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