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وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم عليه السالم، وهذا اليوم الذي تاب هللا فيه على قوم يونس، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى ابن  

"مريم...
(1)

. 

ووردت :"ورواه الشيعي رضي الدين أبو القاسم علي بن موسىىب بىىن  عبىىر ابىىن لىىاو   ىىا  ا  

 .(2)"أخبار كثيرة بالحث علب صيامه

يوسىى   (5)حسىىين البرو ىىردا (4)والنىىورا اللبرسىىي (3)لروايىىا الحىىر العىىامليوذكىىر هىىذه ا 

 .(6)البحراني

أوفىىت السىىبينا يىىوم "وروى النورا اللبرسي عن  عبىىر بىىن محمىىد عليسمىىا السىى م أنىىه  ىىا :  

عاشوراء علب ال ودا فأمر نوح من معه من اإلن  وال ن بصىىومهو وهىىو اليىىوم الىىذا هىىا    فيىىه 

 .(7)"س معلب آدم عليه ال

 فس  هذه أيضاا من الروايات الهي يرددها أه  السنا وال ماعا؟! 

وروى الصدوق في المقنع: أنه في عشر من المحرم وهىىو يىىوم عاشىىوراء أنىىة    هوبىىا آدمو  

وفيه اسهوت سبينا نوح علب ال وداو وفيىىه عبىىر موسىىب البحىىرو وفيىىه ولىىد عيسىىب ابىىن مىىريم عليىىه 

يون  من بلن الحوتو وفيه أخرج   يوس  من بلن ال  و وفيىىه هىىا    الس مو وفيه أخرج   

 علب  وم  

 

 .4/300تهذيب األحكام للطوسي  1)( 

 ط دار الكتب اإلسالمية بطهران. 558في إقبال األعمال ص (2) 

 .7/338وسائل الشيعة  (3) 

 .1/594ذكرها النوري في مستدرك الوسائل  (4) 

 .476 – 9/475جامع أحاديث الشيعة  (5) 

 .113ص – 112د هللا في صيام عاشورا صكما ذكرها الشيخ جمال الدين بن عب 13/371في الحدائق الناضرة  (6) 

 فراجعها لتعلم أن المنكرين ال أمانة علمية عندهم.  1/594أورد النوري الطبرسي هذه الرواية في مستدرك الوسائل  (7) 
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يون و وفيه  ه  داود  ىىالوتو فمىىن صىىام ذلىىغ اليىىوم ببىىر لىىه ذنىىو  سىىبعين سىىنا وببىىر لىىه مكىىاهم 

 .”(1)عمله

وفي حديث الةهىىرا عىىن علىىي بىىن الحسىىين عليسمىىا السىى م فىىي عىىداد الصىىوم الىىذا صىىاحبه  

 .(3). ومثله المروا في البقه الرضوا(2)وراءبالخيار: صوم عاش

 فماذا يقو  الهي اني بعد هذا؟!! 

هذا وعلب الهي ىىاني أن يعلىىم أن روايىىات صىىوم عاشىىوراء  ىىاءت مىىن لىىرق الشىىيعا بأسىىانيد  

معهبرةو في حين  اءت الروايات الناهيا عن صومه بأسانيد ضعيباو و د اعهر  بسذا شيخسم الحىىاج 

 "ن اة األمىىا فىىي ة امىىا العىىةاء علىىب الحسىىين واأل مىىا“يني الحا را في كهابه السيد محمد رضا الحس

 هى.1413لبع  م ةيران  148و 146و 145صبحا 

 فماذا يقو  بعد ذلغ؟. 

وما رد الدكهور الشيعي أحمد راسم النبي  القا  : ةن أ سىىةة الدعايىىا األمويىىا  لبىىت الحقىىا قو  

 (4)"هو الذا ما ةا  مهداوالا ةلب يومنا هذاوحولت يوم الكارثا ةلب يوم عيد وسرورو و 

 فس  اللوسي والصدوق والحر العاملي والنورا اللبرسي وابن لاو    

 

 مختصرة. 113، صام عاشوراء ص 101المقنع للصدوق ص (1) 

 .303الهداية للصدوق ص (2) 

 .113صيام عاشوراء ص (3) 

 الحظ جرأة الرجل فهل يوجد سني على وجه األرض اتخذ يوم قتل الحسين عيداً؟!!  106ى الحسين صعلى خط (4) 
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 الذين رووا فض  صوم عاشوراء من العاملين والمرو ين للدعايا األمويا الهي  لبت الحقا ق؟

 لماذا هرّدد األكاذي  أيسا الدكهور؟ 

للشيعا أن أه  السنا يصومون هذا اليوم ا هداءا بنبىىّيسم محمىىد لماذا ال هنص  أه  السنا وهبّين  

المصلبب صلب   عليه وسلم بروايات صحيحا عند البريقين السىىنا والشىىيعاو اعهىىر  شىىيخكم ابىىن 

 لاو  بكثرهسا؟!

وةذا كنت ساخلاا علب أه  السنا لعدم اهخاذهم يوم  ه  الحسين رضي   عنه حةنىىاا كمىىا هىىو  

 ُيرد عليغ من و سين:حا  الشيعاو ف

األو : أن النبي صلب   عليه وسلم لم يأمر باهخاذ هذا اليوم حةناا ونياحا كمىىا يبعىى  الشىىيعاو  

 " النياحا من عم  ال اهليا:"ب  ةنه صلوات   وس مه عليه نسب عن هذا بقوله صلب   عليه وسلم

 " حرمىىا النياحىىافصىى  "بيىىره فىىي وهذا حديث مهبىىق علىىب صىىدوره بىىين البىىريقينو و ىىد سىىقناه مىىع 

 فرا عه.

ثم ةّن أعظم مصيبا أصي  بسا المسلمون هي موت النبىىي صىىلب   عليىىه وسىىلم بىىن  حديثىىه  

 .  (1)"من أصي  بمصيبا فليذكر مصيبهه بي فإنسا أعظم المصا  "صلب   عليه وسلم: 

 

 (1)
 واللفييظ للنيياني   2/911والحيير العيياملي فييي وسييائل الشيييعة  3/220وهذا حديث متفق عليه بين الفريقين رواه الكليني فييي الكييافي  

 ألفاظ متقاربة.فراجع هذين المصدرين تجد تخريجهما للحديث ب         
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 المصىىا  و وكىىذلغ وفىىاة ومع هذا لم يهخذ المسلمون يىىوم وفاهىىه حةنىىاا ونياحىىا ربىىم أنسىىا أكبىىر

الصديق و ه  الباروق وذا النورين وعلي المرهضب رضىىي   عىىنسم أ معىىين لىىم يهخىىذ المسىىلمون 

 وفاهسم حةناا ونياحا كما يبع  الشيعا.

فلماذا لم يحي الشيعا يوم وفاة النبي صلب   عليه وسلم وهي أعظم مىىن مصىىيبا  هىى  الحسىىين 

 رضي   عنه؟!!

 حسن والحسين مأهماا سنوياا بمناسبا  ه  أبيسما علي رضي   عنسم  ميعاا؟!!لماذا لم يقم ال

 ؟!!)#(ألي  أبو الحسن خيراا من الحسن والحسين

ةن أبناء  لدهغ هم الذين دعوه فخىىذلوه ثىىم  هلىىوهو فسىىذا سىىبل رسىىو    صىىلب   عليىىه وآلىىه 

فظيع  ه  مسلم بىىن عقيىى  وهىىانر بىىن عىىروة  بسم   الرحمن الرحيم أما بعد فإنه  د أهانا خبر"يقو : 

وعبد  بن يقلرو و د خذلنا شيعهناو فمن أح  منكم االنصرا  فلينصر  في بير حرجو لىىي  معىىه 

ذمامو فهبرق النا  عنه وأخذوا يميناا وشماالا حهب بقي فىىي أصىىحابه الىىذين  ىىاءوا معىىهو ونبىىر يسىىير 

 .(1)"ممن انضّموا ةليه

 فخذلوه.فأس فغ هم الذين دعوه 

 ... فالشيعا مسلمون ... والمنص  هو من  "ألم هق  أيسا الدكهور: 

 

 راجع مبحث "الشعائر الحسينية طقوس لم تكن على عهد األئمة". (#) 

 وقد مر نقله عنه وعن غيره فراجع. 85نقل هذا عبد الحسين شرف الدين في المجالس الفاخرة ص (1) 
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يعود ةلب كهبسم العقيديا ليللع علب أفكارهم وعقا دهم ال أن يقرأ كه  خصومسم الهىىي هحهىىوا 

 .(1"علب االفهراءات واألكاذي  بما ال يرهضيه دين وال يقر به عا   منص 

 وراء وهنسب عن النياحا وأنهم هخالبونسا.وها هي كه  أهباعغ هثبت سنا صوم عاش

 وها هي هأمر بصوم عاشوراء وأنهم هلصقونه باألمويين.

وأما خصوم الشيعاو وحسبغ هسما هحريىى  القىىرآنو فىىإن عمىىدهسم الروايىىات المهىىواهرة والهىىي 

صرح كباركم بأنسا معلوما من دينكم بالضىىرورة وأن رّدهىىا ودفعسىىا يسىىهلةم دفىىع  ميىىع األخبىىار وال 

... ولوال الهقيا لصار المذه  فىىي "ظنغ ممن ي س  هذا ولكنسا الهقيا الهي  ا  عنسا ةمامغ الخميني: أ

 .(2)"معرض الةوا  واالنقراض

ةّنكىىم علىىب ديىىن مىىن كهمىىه ":  -كما نسىىبهموه لىىه!!  –والهي  ا  عنسا  عبر الصادق رحمه   

 .(3)"أعةه   ومن أذاعه أذله   

 .(4)"من شيعا علي من ال يهقي لي وفي روايا عنه 

 من اسهبهح  "وروى الكليني والكاشاني عن أبي عبد  رحمه    ا : 

 

 .2/185الرسائل للخميني  (2) 

 .2/185، والرسائل  2/222الكافي  (3) 

 .95صجامع األخبار للشعيري  (4) 
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 .(1)"نساره بإذاعا سرنا سلّل   عليه حر الحديد وضيق الم ال 

 .(2)"لي  مّنا من لم يلةم الهقياوفي روايا عن الصادق:  

 كهور؟!!فس  هذا ُخلُق من يقو  فيصدق في  وله أيسا الد 

ولي  لغ أيسا الدكهور أن هلوذ وراء  واة الهقيا عند احهما  الخلىىر علىىب الىىنب  ألن ةمامىىغ  

 الخميني أ اةها حهب وةن كان الشيعي آمناا علب نبسه  ا : 

ثم ةنه ال يهو    واة هذه الهقيا ب  و وبسا علب الخو  علب نبسه أو بيىىره بىى  الظىىاهر أن " 

 إلي ا  الهقيا من المخالبين فه   الهقيا وكهمان السر لىىو كىىان مأمونىىاا المصالح النوعيا صارت سبباا 

 .(3)"وبير خا   علب نبسه

 فكي  ُيعر  أيسا الدكهور ِصْد ُكم من هقيهكم؟ 

 فس  لغ أن هبيدنا في ة ابا هذا السؤا  المحّير؟!! 

 وه  لغ أن ه يبنا وهوّضح لنا هذا السر الذا ي   كهمانه؟!! 

 ايات وما سقناه وأوردناه في هذه الرسالا من كه  خصومكم أم من كهبكم؟!!وه  هذه الرو  

 ةن الذا أمر النا  بالنوح والبكاء وة اما المآهم علب الحسين في  

 

 .3/159، الوافي  2/372الكافي  (1) 

 .11/466وسائل الشيعة  (2) 

 .2/201الرسائل للخميني  (3) 
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 (1)السكغ واألسواق وبالهسن ا والسرور يوم الغدير هو معة الدولا البويسي وكان مىىن علمىىاء اإلماميىىا

 فس  هعلم هذا أيسا الدكهور؟!!ولي  أه  البيت رضي   عنسم .. 

النياحىىا مىىن عمىى  :"أما أه  البيت رضي   عنسم فقد سمعوا  ّدهم صلب   عليه وسلم يقو  

 فسيسات هيسات أن يأمروا بإ اما مآهم هقام بسا أعما  ال اهليا. "ال اهليا

خمشي علىىّي و سىىاا ةذا أنا مت ف  ه :"ألم يق  النبي صلب   عليه وسلم لبالما رضي   عنسا 

 .(2)؟!!"وال هرخي علّي شعراا وال هنادا بالوي  والثبور وال هقيمي علّي نا حا..

 .(3)ألم ينق  شيخ اللا با أبو  عبر اللوسي هحريم النوح ة ماعاا"؟ 

هذا باإلضافا ةلب هنا ض الشيعا في نق  الحوادث ومبالغهسم فيسا. فسذا المحامي الشيعي أحمىىد  

وأل    ه  اإلمام الحسين وةبادة بيت النبوة  مىىع عبيىىد  ث ثىىين ألىى  "و  ما نصه: حسين يعقو  يق

يىىا أهلىىي ". ثم يأهي بعد ذلغ لينس  ك مه هذا بما نقله عن الحسين رضي   عنه أنه  ىىا :  (4) "مقاه 

وا فىىيكم وشيعهي اهخذوا هذا اللي   م ا لكم وان و بأنبسكم فلي  المللو  بيرا ولو  هلىىوني مىىا فكىىر

 فان و رحمكم   وأنهم في ح  وسعا من 

 

 .2/430ومحدثكم عباس القمي في الكنى واأللقاب  6/139كما نقل لنا هذا شيخكم محمد باقر الخونساري في روضات الجنات  (1) 

 راجع فصل النساء والحسينيات. (2) 

 ة مع من أباح النياحة واللطم.راجع فصل وقف (3) 

 وما بعدها. 269. راجع أيضاً ص 280كربالء النورة والمأساة ص (4) 
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 .(1)"بيعهي وعسدا الذا عاهدهموني

فاإلمام الحسين يصّرح هنا بأنه هو المللو و ولو ظبروا به ما فكروا في بيىىرهو وأنىىت هقىىو   

 ةن المللو  ةبادة أه  البيت فما الصحيح في ك مغ أيسا المحامي؟!!

قه  الحسين رضىىي   عنىىه وعلىىب ضىىو سا هلعنىىون وهسىىّبون ةن األخبار الهي هرددونسا في م 

وهحقىىدون وههىىآمرونو هىىي مىىن األباليىى  واألكاذيىى  الهىىي ال أسىىا  لسىىاو و ىىد اعهىىر  بسىىذا شىىيخكم 

نعىىم ةن هلىىغ األخبىىار بيىىر معلومىىا الصىىدق وهكىىذا  ميىىع "وم هسدكم عبد الحسين الحلي حيث  ىىا : 

وبين بير معلوم الصدقو ولو لةم النا  أن ال ينق  أحىىد  األخبار ب  اسهثناء وشهان بين معلوم الكذ 

منسم ةال الصادق أو معلوم الصدق ولو باللرق الظاهريا المعروفا في كه  األصو  والحديث النَسّد 

 .(2)"با  نق  األخبار وبل  االحه اج بأ وا  المؤرخين

حض ما نقله الدكهور أحمىىد ينا ض ويد "يا أهلي وشيعهي اهخذوا هذا اللي   م ا .."ثم ةن خبر  

راسم النبي  وبيره من أن اإلمىىام الحسىىين رضىىي   عنىىه  ىىا  لمىىن عىىرض عليىىه عىىدم اصىىلحا  

ةن    ىىد شىىاء أن "نسوهه معه وهو أخوه محمد ابن الحنبيا عن  ّده المصلبب صىىلب   عليىىه وسىىلم

 . (3) "يرى نسوهغ سبايا

 

حيييث نيياقم المحييامي نفسييه لنتعجييب بعييد ذلييق ميين تالعييب الحاقييدين  296،  295وراجييع ص 297كربالء النييورة والمأسيياة ص (1) 

 بالوقائع التاريخية.

 .29صالشعائر الحسينية في الميزان الفقهي  (2) 

 .101،  97على خطى الحسين ص (3) 
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 المهنا ضين.فليبسر لنا الدكهور النبي  هذين الخبرين  

ةن و ىىا ع اللىى  لىىم هصىى  ةلينىىا حهىىب الهىىي " ا  عبد الحسين الحلىىي الشىىيعي المهعصىى   ىىداا: 

هلقيناها بواسلا المبيد والشيخ والسيد وأضرابسم ةال مرسلاو وأكثر ما يرس  المؤرخون وأوثقسىىم ابىىن 

 . (1) " رير اللبرا عن أبي مخن  وهو لم يحضر الوا عا

  أنكىىم هىىرددون فىىي مىىآهمكم أخبىىاراا مرسىىلا بيىىر معلومىىا الصىىدق أرأيىىت أيسىىا الىىدكهور كيىى  

وهخالبون النبي صلب   عليه وسلم فىىي نسيىىه عىىن النياحىىا وههنكىىرون لصىىوم عاشىىوراء ربىىم ثبوهىىه 

 عندكم.

فسر لنا أيسا الدكهور كي  رفض اإلمام الحسين عليه رضوان   ورحمهه صىىر  النسىىوة ثىىم  

نصرا  و د نق  عن النبي صلب   عليه وآلىىه أن   شىىاء أن يىىرى  اء أخيراا ولل  من ال ميع اال

 ؟!!!"نسوهه سبايا

 

 .27الشعائر الحسينية ص (1) 
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 الفصل السادس:

 ثواب زيارة الحسين وبدعة البناء على القبور  

 

 المبحث األول: 

   ثواب زيارة الحسين  

من ةار الحسين عليه السىى م عارفىىاا بحقىىه ببىىر روت الشيعا عن أبي الحسن الماضي  ا :  

 . (1) " له ما هقّدم من ذنبه وما هأخر  

 ."(2)من ةار الحسين عليه الس م كه    له ثمانين ح ا مبرورة:"وعن أبي عبد    ا  

من أهب  بر الحسين عارفاا بحقه كان كمن حج ث ث ح ج مع رسو  وعن أبي عبد    ا :  

 . (3) "  صلب   عليه وآله

 . (4) "من أهب  بر الحسين عارفاا بحقه كان كمن حج ما ا ح ا": وعن أبي عبد    ا  

وعن حذيبا بن منصور  ا :  ا  لي: أبو عبد  : كم ح  ت؟  لت: هسع عشىىرة.  ىىا : فقىىا :  

 أما ةّنغ لو أهممت ةحدى وعشرين ح ا لكه  لغ 

 

 .262كامل الزيارات ص (1) 

 .47المزار للمفيد ص (2) 

 .267كامل الزيارات ص (3) 

 .10/350، وسائل الشيعة  304كامل الزيارات ص (4) 
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 . (1) "كمن ةار الحسين

 بىىر الحسىىين عارفىىاا بحقىىه كهىى    لىىه ومىىن ةار "وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد    ا :  

 ." (2) ثوا  أل  ح ا مقبولا وببر له ما هقّدم من ذنبه وما هأخر

ومن هذه األحاديث الباللا المخهلبا الهي فضلوا بسا الس ود علب ما يسّمونه بالهربىىا الحسىىينيا  

 علب أرض الحرم فقد س   آيهسم العظمب محمد الحسيني الشيراةا هذا السؤا :

يقا  ةن أرض كرب ء أفض  من أرض مكا والس دة علب الهربا الحسينيا أفض  من الس دة " 

 ."علب أرض الحرم ... ه  هذا صحيح؟

 .(3)"نعم"فأ ا :  

 كما ردد شيخسم وآيهسم المعرو  محمد الحسين كاش  الغلاء هذا البيت من الشعر: 

 ومن حديث كرب ء والكعبا 

 .(4)ب ء بأن علوم الرهبالكرب ء بأن علوم الرهبا لكر 

 لقد  ع  ر  العالمين للباا "ويقو  آيهسم عبد الحسين د سهغي :  

 

 .10/350، وسائل الشيعة  304-303كامل الزيارات ص (1) 

 .10/347وسائل الشيعة  (2) 

 .37الفقه العقائد ص (3) 

 .26األرض والتربة الحسينية ص (4) 
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بعباده ةيارة  بر الحسين عليه الس م بدالا من حج بيت   الحرام ليهمّسغ بسا من لم يوفق ةلب الحىىجو 

حج كما هىىو صىىريح ب  ةن ثوابه لبعض المؤمنين وهم الذين يراعون شرا ل الةيارة أكثر من ثوا  ال

 .(1)كثير من الروايات الواردة في هذا المعنب

ونسبوا ةلب النبي صلب   عليه وسلم أنه  ا  عن كرب ء: هي ألسر بقىىاا األرض وأعظمسىىا  

 .(2)حرما وةنسا لمن بلحاء ال نا

ةن ةيارة الحسين رضي   عنه ليست من الدين فقد اكهمىى  الىىدين  بىى  و ىىود ضىىريحه الىىذا  

اليوم أكملت لكم دينكم وأهممت (فيما بعده هذه الروايات الهي هبالغ فيه وحسبغ  وله عة و  :  و دت

. فالنبي صلب   عليه وسلم لم يأمر بسا أميىىر المىىؤمنين عليىىاا )عليكم نعمهي ورضيت لكم اإلس م ديناا 

وأبىىا سىىعيد الخىىدرا الحسن والحسين وأبا ذر والمقداد بن األسود وعمار بن ياسر وحذيبا بىىن اليمىىان 

 وبيرهم من الصحابا رضي   عنسم لم يحص  لسم فض  ةيارة هذا المر د.

أما من أهب بعد مقهله رضي   عنه ومنسم اإلمام الصىىادق عليىىه رحمىىا   فقىىد روت الشىىيعا  

ا عىىن عن حنان بن سدير  ا :  لت ألبي عبد  عليه الس م: ما هقو  في ةيارة  بر الحسين فإنه بلغنىى 

 بعضكم أنه  ا : هعد  ح ا وعمرة فقا : ما أصع  هذا الحديث ما هعد  هذا كله

 

 ط دار التعارف بيروت. 15النورة الحسينية لدستغيب ص (1) 

 .140، وكذلق السجود على األرض آلية هللا علي األحمدي ص25السجود على التربة الحسينية لمحمد إبراهيم القزويني ص (2) 
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 .(1)" ولكن ةوروه ف  ه بوه فإنه سيد شبا  أه  ال نا...

 

 المبحث الثاني: 

 بدعة البناء على القبور

هقد الشيعا هع:"أن الشيعا ارهكبت ةثماا في البناء علب  بره رضي   عنه  ا  ةمامسم الشيراةا 

أن بناء األضرحا والقبا  علب مرا د األنبياء واأل ما والشخصىىيات اإلسىى ميا مىىن أفضىى  المقربىىات 

 .(2)"ةلب   سبحانه

وهذا بال  ألن النبي صلب   عليه وسلم نسب عن البناء علىىب القبىىور فقىىد روت الشىىيعا عىىن  

ه وآله أن يصلب علب  بر أو يقعد عليىىه أبي عبد   عليه الس م أنه  ا : نسب رسو    صلب   علي 

 .(3)"أو يبنب عليه

 (4)وعن النبي صلب   عليه وسلم أنه نسب أن ي ص  القبر أو يبنب عليه أو أن يقعد عليه 

 

ا الحديث يصادر الروايات السابقة والتي تفرد الشيعة بنقلها والحق الذي ال مرية فيه أنها روايات ال وهذ 10/352وسائل الشيعة   (1) 

أصل لها فهي ظاهرة البطالن ولق أخي القارئ أن تتساءل إذا كانت الزيارة بهذه األهمية فلماذا لم يأت ذكرها في كتاب هللا وفي سنته 

النبي صلى هللا عليه وسلم أخبر بمقتل الحسين رضي هللا عنه ولم يأمر بزيارة قبره وال  صلى هللا عليه وسلم؟ فكل ما في األمر أن

 اتخاذ يوم مقتله مناسبة سنوية كما يفعل الشيعة.

 .365الفقه العقائد ص (2) 

 .2/869وسائل الشيعة  (3) 

 .1/127مستدرك الوسائل  (4) 
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من أكىى  السىىحت سىىبعا: الرشىىوة فىىي لذا هنا   األ ما هذا النسي فعن اإلمام الصادق رحمه    ا : 

 .(1) "هن وثمن الكل  والذين يبنون البناء علب القبورالحكم ومسر البغي وأ ر الكا

وعن علي بن  عبر  ا : سألت أبا الحسن موسب عليه الس م عن البناء علب القبىىر وال لىىو   

 .(2)عليه ه  يصلح؟ فقا : ال يصلح البناء عليه وال ال لو  وال ه صيصه وال هليينه

قهىىدوا بىىأمير المىىؤمنين علىىي رضىىي   عنىىه ةننا ننصح الشيعا بعدم البنىىاء علىىب القبىىور وةن ي  

والذا بعثه النبي صلب   عليه وآله ليسدم القبور ويكسر الصىىور حهىىب يكىىون  ىىدوة لمىىن بعىىده. كمىىا 

 سيأهي ةيراده.

والحذر الحذر من بناء المسا د علب القبور أو عندها فعن سماعا بن مسران أنه سىىأ  عبىىد    

بناء المسا د فيسا: فقا : أما ةيارة القبور ف  بأ  بسا وال يبنب عندها عليه الس م عن ةيارة القبور و 

 .(3) "المسا د

ال ههخىىذوا  بىىرا  بلىىا وال "والحذر الحذر من اهخاذها  بلا ومس داا لقوله صلب   عليه وآله:  

 .(4)"مس داا فإن   عة و   لعن اليسود والنصارى حيث اهخذوا  بور أنبيا سم مسا د

 أمير المؤمنين رضي   عنه  ا : سمعت رسو    صلب   وعن  

 

 .1/127مستدرك الوسائل  (1) 

 .3/444، جامع أحاديث الشيعة  2/869وسائل الشيعة  (2) 

 .2/887، وسائل الشيعة  1/114من ال يحضره الفقيه  3/218الكافي  (3) 

 .3/455و  2/887، وسائل الشيعة  5/72، الوافي  358، علل الشرايع ص 1/114من ال يحضره الفقيه  (4) 
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ال ههخذوا  برا مسىى داا وال بيىىوهكم  بىىوراا وصىىلّوا علىىي حيثمىىا كنىىهم فىىإن صىى هكم "عليه وآله يقو : 

 .(1)"وال ههخذوا  بوركم مسا د"وةاد في روايا:  "وس مكم يبلغني

ةلىىب مسىىألا البنىىاء علىىب القبىىور فىىي وعندما هعرض شيخسم محمد الحسيني آ  كاشىى  الغلىىاء  

( لم يهعرض وبصىىورة مهعمىىدة ةلىىب الروايىىات الهىىي وردت 27)  "نقض فهاوى الوهابيا!!"رسالهه 

من لرق الشيعا ةذ أوهم القراء بأن النسي عن البناء علب القبور ورد من لرق السنا واهسم الوهابيىىا 

علي رضي   عنىىه أن رسىىو    صىىلب  علب حد ةعمه بالبسم الخالر. فقد أورد ما رواه مسلم عن

ولىىم يشىىر ةلىىب بقيىىا الروايىىات الهىىي هنسىىب نسيىىاا  (2)  عليه وآله أمرني أال أدا  براا مشرفاا ةال سىىويهه

صريحاا عن البناء علب القبور من روايات البريقينو وهذا من األدلا القلعيا الهي هثبت أن علماء هذه 

لهضلي  من أ ىى  نصىىرة مىىذهبسمو أرأيىىت بعىىد هىىذا صىىدق الخمينىىي اللا با يهعمدون الد  والكذ  وا

 .(3)"ولوال الهقيا لصار المذه  في معرض الةوا  واالنقراض"عندما  ا : 

أهدرا أخي المسلم أنه باإلضافا ةلب كهمانه الروايات السابقا هعمد عدم اإلشىىارة ةلىىب روايهىىين  

 شيعيهين صريحهين هؤيدان روايا مسلم لحديث  

 

 .1/225مستدرك الوسائل للنوري  (1) 

 وما بعدها. 31التسليم للخصم في المناقشة ال أنها قد وردت من طرق الشيعة فراجع صفهو يناقش هذه الرواية على سبيل  (2) 

 .2/185الرسائل للخميني  (3) 
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األولب ما رواه الكليني والحر العاملي عن أبي عبد  رحمه    ا :  ا  أمير المىىؤمنين عليىىه علي. ف

الس م: بعثني رسو    صلب   عليه وآله ةلب المدينا فقا : ال هدا صورة ةال محوهسىىا وال  بىىراا ةال 

 .(1) "سويهه وال كلباا ةال  هلهه

ملي عن أبىىي عبىىد   رحمىىه    ىىا :  ىىا  أميىىر المىىؤمنين والثانيا ما رواه الكليني والحر العا 

 .(2)"عليه الس م بعثني رسو    صلب   عليه وسلم في هدم القبور وكسر الصور

وال هنهسي الغرا   فقد هابع كاش  الغلاء شىىيعي آخىىر يىىدعب حسىىن سىىعيد حيىىث أورد روايىىا  

سىىلم والهرمىىذا فىىي النسىىي عىىن ه صىىي  مسلم عن علي رضي   عنه ثم ذكر روايا أخرى عنىىد م

. وهىىذا (4)ثم نس  ةلب األما اإل ماا علىىب البنىىاء علىىب القبىىور والكهابىىا عليسىىا (3)القبور والبناء عليسا

 هحذير السا د من اهخىىاذ القبىىور مسىىا دكذ  محض وةن أردت الو و  عليه فار ع ةلب كها : 

 لأللباني.

وهذا كذ  أيضااو للروايىىات الهىىي و بىىت عليىىه عىىن وكذلغ نس  ةلب أ مهه اإل ماا علب ذلغو  

أ مهه والهي هحرم البناء علب القبور حيث هابع كاش  الغلاء علب كهمانسا وال هخلىىو المسىىألا هنىىا مىىن 

 ةنه  د صرح  ملا من األصحا  بكراها ه صي  القبورلرافاو  ا  شيخسم يوس  البحراني: 

 

 .3/445، جامع أحاديث الشيعة  2/869، وسائل الشيعة  6/528الكافي  (1) 

 .3/445، جامع أحاديث الشيعة  2/870، وسائل الشيعة  6/528الكافي  (2) 

 .136،  132ص الرسول والشيعةعنوان: في كتاب له ب  (3)

 .137ص (4) 
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ليه.  ا  الشيخ في النسايا يكره ه صي  القبور وهظليلساو والبناء عليساو ب  ظاهر الهذكرة اإل ماا ع

 .(1)"وفي المبسول ه صي  القبر والبناء عليه في المواضع المباحا مكروه ة ماعاا 

وأمىىا البنىىاء علىىب القبىىر فمكىىروه عنىىد "و ا  ع مهسم ومحققسم الم  محمد بىىا ر السىىبةوارا:  

و وكذا الشىىيخو وفىىي الىىذكرى: المشىىسور كراهيىىا األصحا و ونق  المصن  في الهذكرة اإل ماا عليه

البناء علب القبر واهخاذه مسىى داا ...  ىىا  فىىي الىىذكرى بعىىد نقىى  هىىذه األخبىىار: وهىىذه األخبىىار رواهىىا 

 .(2) "الصدوق والشيخان و ماعا المهأخرين في كهبسم ولم يسهثنوا  براا 

 (3) ىىواد الحسىىيني العىىاملي ونق  اإل ماا عندهم علب كراهيا البناء علب القبور شيخسم محمىىد 

ومع هذا ينق  شيخسم السبةوارا عن شىىيخسم الشىىسيد األو  بىىأن اإلماميىىا م معىىا علىىب مخالبىىا هىىذا 

مثلمىىا  (4)اإل ماا الذا نقله شيخ لا بهسم أبو  عبر اللوسي وع مهسم الحلىىب وبيرهمىىا مىىن علمىىا سم

 ا أولي األلبا .خالبوا ة ماعسم علب حرما النياحا النياحا والللم فاعهبروا ي 

 ةنسم ال يحهرمون وال يلهةمون برواياهسم وة ماا علما سم فسم ينقلون اإل ماا ثم يخالبونه. 

 

 .4/130الحدائق  (1) 

 .343ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد للسبزواري ص (2) 

 .2/856مفتاح الكرامة شرح قواعد العالمة للعاملي  (3) 

 .344ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد ص (4) 
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 الخاتمة

 

 وفي خهام هذا البحث أحدد النها ج الهي هوصلت ةليسا وهي: 

وللبىىوا منىىه الم ىىيء ومىىا لبثىىوا أن خىىذلوا  أن أه  الكوفا هم الذين كهبوا ةلب الحسين  – 1 

ه مسلم بن عقي  وبدروا به ثم  اء الدور علب الحسين لينا  منسم ما نله مسلم بن عقي و ولىىي  رسول

الحسين الوحيد الذا بدر به الشيعا ب  بدروا  بله بأبيه وأخيه ثم من بعده أ ما أه  البيت رضىىي   

 عنسم.

وعمىىر  أن مىىن حىىُ  علىىي وأهىى  بيهىىه للصىىحابا أن سىىموا أبنىىاءهم بأسىىما سم كىىأبي بكىىر – 2 

 وعثمانو والمرء يخهار ألبنا ه األسماء المحببا ةلب  لبه.

. أن ما يسمب بالشعا ر الحسينيا لقو  لم هكن علب عسد األ ما وةنمىىا أحىىدثت فىىي عصىىور 3 

 مهأخرةو فالنوح والللم ولب  السواد محرم ة  ماعاا كما سبق نقله عن علما سم.

 ويينو و د هم ةثبات صيام هذا اليوم من كهبسم.. ينكر الشيعا صوم عاشوراء ويلصقونه باألم4 

عن ذلىىغ مىىن روايىىاهسم وة مىىاا  ي ية الشيعا البناء علب القبور ربم ثبوت نسي النبي  – 5 

 علما سم.

 وال يبوهنا في خاهما هذا المبحث ةال أن نبين لك  شيعي أنه لي  ملةماا   
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 بين:بدفع الخم  ةلب من ُيَسّمون بالسادة ونوا  اإلمام لسب 

األو : أن الخم  ال يدفع ةال من بنا م الحر  خاصاا بدلي  مىىا رواه عبىىد   بىىن سىىنان  ىىا :  

 .(1)"سمعت أبا عبد  عليه الس م يقو : لي  الخم  ةال في الغنا م خاصا

 .(2) "لي  الخم  ةال في الغنا موعن أبي عبد  وأبي الحسن عليسما الس م:  

باحوا الخم  لشيعهسمو فعىىن ضىىري  الكناسىىي  ىىا :  ىىا  أبىىو عبىىد  عليىىه الثاني: أن األ ما أ 

الس م: أهدرا من أين دخ  علب النا  الةنا؟ فقلىىت: ال أدرا فقىىا : مىىن  بىى  خمسىىنا أهىى  البيىىت ةال 

 .(3)لشيعهنا األليبين فإنه محل  لسم ولمي دهم

لسىى م حللسىىم مىىن الخمىى  يعنىىي وعن أبي  عبر عليه الس م أنه  ا : ةن أمير المؤمنين عليه ا 

 .(4) "الشيعا ليلي  مولدهم

وهناغ روايات كثيرة هعبي الشيعا من دفع الخمىى  أعرضىىنا عنسىىا خشىىيا اإللالىىا.  ىىا  شىىيخ  

فأمىىا فىىي حىىا  الغيبىىا فقىىد رخصىىوا لشىىيعهسم "اللا با اإلماميا أبو  عبر محمد بن الحسىىن اللوسىىي: 

 الهصر  في حقو سم مما يهعلق  

 

 .6/336لشيعة وسائل ا 24، 22، 17،  10/8جامع أحاديث الشيعة  (1) 

 .6/342وسائل الشيعة  17،  10/8جامع أحاديث الشيعة  (2) 

 .10/88جامع أحاديث الشيعة  6/379وسائل الشيعة  (3) 

 .89 – 10/88جامع أحاديث الشيعة  6/383وسائل الشيعة  (4) 
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 .(1) "بيرها فيما ال بّد لسم منه من المناكح والمها ر والمساكنباألخما  و 

وبمث  هذا أفهب المحقق الحلي في شرا ع اإلس مو ومحمد با ر السبةوارا فىىي ذخيىىرة المعىىاد  

والم  محسن الملق  بالبيض الكاشاني في مباهيح الشرا ع وبيرهم من العلماء المعهمدينو وعلب هىىذا 

 يعي بدفع الخم  ب  األدلا علب خ فه.ال يو د ما ُيلةم الش

هذا ما يّسر   لي كهابهه سا  ا المولب عة و   أن ينبع به والحمد هلل حمداا كثيرااو وصلب    

 علب محمد وآله وسلم.

 

 المؤلف       

 هـ1422السبت الثاني من رمضان 

 م 17/11/2001الموافق      

 

 

 

 بيروت. –دار الكتاب العرطبي  2ط 200النهاية في مجرد الفقة والفتاوى ص (1) 
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 مصادر الكتاب

 ) أ ( 

 هى.1414بيروت  –شركا الكبهي  –بن علي اللبرسي االحه اج ألحمد  •

 هى.1415اللبعا األولب مؤسسا عة الدين بيروت  –آدا  المنابر الحسينيا لحسن مغنيا  •

 هى.1415بيروت  –دار الم هبب  –اللبعا األولب  –اعر  الحق لمحمد الهي اني السماوا •

 لبع الن  . –اللوسي  االسهبصار فيما اخهل  من األخبار ألبي  عبر محمد بن الحسن •

 بيروت. –أعيان الشيعا لمحسن األمين لبع دار الهعار   •

 م.1979بيروت  –اللبعا الثالثا مؤسسا األعلمي  –اإلرشاد لمحمد بن محمد النعمان  •

 أضواء علب ثورة الحسين لمحمد الصدر. •

 هى.1402بيروت  –لبع مؤسسا أه  البيت  –األرض والهربا الحسينيا لمحمد بن الحسين كاش  الغلاء  •

 لبع دار الكه  اإلس ميا بلسران. –ة با  األعما  البن لاوو   •

اللبعىا الثالثىا دار ةحيىاء  –بحار األنوار ال امعا لدرر أخبار األ مىا األلسىار لمحمىد بىن بىا ر الم لسىي  •

 هى.1403بيروت  –الهراث العربي 

 هعا  نهباهم لعبد السادا عبد الحميد ل. الكويت. •

 لبع لسران. –حكام لشيخ اللا با اللوسي هسذي  األ •

 بيروت لبنان. –هظلم الةهراء لرضب بن بني القةويني  •

 هى.1407بيروت  –اللبعا الرابعا دار األضواء  –هاريخ الكوفا لحسين بن أحمد البرا ي  •

 لبع  م ةيران. –العروسي الحويةا  هبسير نور الثقلين لعبد علي  •

 م.1979بيروت  –لبع المؤسسا األعلمي  – هبسير الصافي للبيض الكاشاني •
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 ) ث (

 هى.1413ثورة الل  للال  الخرسان / انهشارات أنوار السدى  م  •

 بيروت. –لبع دار الهعار   –الثورة الحسينيا لعبد الحسين دسهغي   •

 لندن. –ل. مؤسسا الب ر  –ثم اههديت لمحمد الهي اني  •

 

 ) جـ ( 

 ميا  م ةيران. امع أحاديث الشيعا / الملبعا العل •

 بيروت. –د. دار ةحياء الهراث العربي  – واهر الك م لمحمد بن الحسن الن بي  •

 

 ) حـ ( 

 نشر مدرسا اإليرواني. –اللبعا الرابعا  –حوار مع فض    حو  الةهراء لساشم الساشمي  •

 هى.1405بيروت  –دار األضواء  –اللبعا الثانيا  –الحدا ق الناضرة ليوس  البحراني  •

 الحسين ومسؤوليا الثورة لحسن الصبار. •

 

 ) خـ ( 

 هى.1421اللبعا األولب  –خير األصحا  لعبد السادا عبد الحميد  •

 هى.1417بيروت  –دار الب با  –اللبعا األولب  –خل  المسيرة الكرب  يا لقصير  ليل  •

 

 ) ذ (

 بصيرهي.منشورات مكهبا  –ذكرى الشيعا في أحكام الشريعا لمحمد بن مكي العاملي  •

 نشر مؤسسا آ  البيت إلحياء الهراث. –ذخيرة المعاد في شرح اإلرشال لمحمد با ر السبةوارا  •

 

 ) ر ( 
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 م.1991. بيروت  -روضا ال نات في أحوا  العلماء والسادات لمحمد با ر الخونسارا  •

 را د البكر العربي لسادا فض   . •

 الرسا   لروح   الخميني لبع  م ةيران. •

 كرب ء. –نشر مؤسسا األعلمي للملبوعات  –لكشي ر ا  ا •

 الكويت. –مكهبا األلبين  –الرسو  والشيعا لحسن سعيد  •

 

 ) س ( 

 منشورات الشري  الرضب  م ةيران. –سيرة األ ما االثنب عشر لساشم معرو  الحسيني  •

 هى.1407وت بير –دار الحوراء  –اللبعا العشرون  –سبينا الن اة لعبد الحسين ةبراهيم العاملي  •

 هى.1402اللبعا الثانيا  –الس ود علب الهربا الحسينيا لمحمد بن ةبراهيم القةويني  •

 م.1993بيروت  –مركة ال واد  –الس ود علب األرض للشيخ علي األحمدا  •

 بيروت. –دار المرهضب  –سبير الحسين مسلم بن عقي  لمحمد نعما السماوا  •

 

 ) ش ( 

 هى.1995دمشق  –مكهبا الل   –لبقسي لعبد الحسين الحلي الشعا ر الحسينيا في الميةان ا •

 هى.1419بيروت  –دار الصادق  –الشعا ر الحسينيا لحسن الشيراةا  •

 بيروت. –نشر شم  المشر   –الشيعا هم أه  السنا لمحمد الهي اني  •

 م.1996بيروت  –دار المرهضب  –اللبعا األولب  –الشيعا وعاشوراء لرضا حسين الحسيني  •
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 ( ) ص

 هى.1418بيروت  –اللبعا األولب  – ما  الدين بن عبد   –صيام عاشوراء  •

 الكويت. –صرال الن اة ألبي القاسم الخو ي مع هعليمات وملحق للميرةاا  واد الهبريةا ل مكهبا البقيه  •

 

 ) ط ( 

 بيروت. –اللريق ةلب مذه  أه  البيت للدكهور أحمد راسم النبي  / الغدير  •

 

 ) ع ( 

 ةيران. –أخبار الرضا لمحمد بن علي بن بابويه القمي لبع لسران عيون  •

 هى.1407عدة الداعي ون اح الساعي ألحمد بن فسد الحلبي ل دار الكها  اإلس مي  •

 هى.1411بيروت  –مؤسسا الب غ  –اللبعا األولب  –عاشوراء للشيخ كاظم حمد اإلحسا ي الن بي  •

 هى.1418بيروت  –الغير  –بي  علب خلب الحسين للدكهور أحمد راسم الن •

 عل  الشرايع لمحمد بن علي بن بابويه الصدوق لبع الن  . •

 

 ) ف ( 

 هى.1412اللبعا األولب  –البقه العقا د لمحمد الحسيني الشيراةا  •

 لسران. –لبع دار الكه  اإلس ميا  –فقيه من ال يحضره البقيه لمحمد بن علي بن بابويه القمي  •

 الكويت. –محمد حسين فض    ل مكهبا البقيه في رحا  أه  البيت ل •

 هى.1413بيروت  –دار الهعار  للملبوعات  –في رحا  كرب ء للشيخ حسين كوراني  •

 هى.1408بيروت  –اللبعا الثانيا دار العلوم  –البقه لمحمد الحسيني الشيراةا  •
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 هى.1971اللبعا الثامنا  –فا عا الل  ألمير محمد كاظم القةويني  •

 الكويت. –مكهبا األسبار  –با عاشوراء لعلي الخامن ي فلس •

 

 ) ك ( 

 ةيران. –لسران  –لبع دار الكه  اإلس ميا  –الكافي لمحمد بن يعقو  الكليني  •

 هى.1418بيروت  –الغدير  –كرب ء الثورة والمأساة للمحامي أحمد حسين يعقو   •

 هى.1416بيروت  –ي دار الم هب –اللبعا األولب  –ك  الحلو  لمحمد الهي اني  •

 هى.1418بيروت  –دار السرور  –اللبعا األولب  –كام  الةيارات البن  ولويا  •

 

 ) ل ( 

 م.1996ل. دار األمير بيروت  –لواعج األش ان لمحسن األمين العاملي  •

 هى.1414بيروت  –دار النخي   –اللبعا األولب  –لقد شيعني الحسين ألدري  الحسيني  •

 

 ) م ( 

 اللبعا األولب. –يا ألمير محمد كاظم القةويني محاورة عقا د  •

 هى.1412مقه  الحسين يوم عاشوراء لباض  عبا  الحناوا لبع  م  •

 هى.1412ملحما الل  لعبد علي !! محمد حبي  اللبعا األولب دار أه  البيت  د حب  البحرين  •

شىورات م مىع الىذخا ر من –المعهبر في شرح المخهصر لن م الدين أبي القاسىم  عبىر بىن الحسىن الحلىي  •

 ةيران. – م  –اإلس ميا 

 هى.1418بيروت  –اللبعا األولب دار الرسو  األكرم  –موسوعا عاشوراء ل واد محدثي  •

 لسران. –لبع دار الكه  اإلس ميا  –مسهدرغ الوسا   للميرةا حسين النورا اللبرسي  •

 لبع دار  –بالصدوق  معاني األخبار ألبي  عبر محمد بن علي بن بابويه القمي الملق   •

 هى.1399المعرفا بيروت   

 منا   آ  أبي لال  البن شسر آشو  لبع ةيران. •
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 دار البيان العربي. –ما ا مسألا حو  الشيعا لمسدا محمد السويج  •

 المرا عات لعبد الحسين شر  الموسوا. •

 م.1974وت بير –المبيد في ذكر السبل الشسيد لعبد الحسين العاملي لبع دار مكهبا الس    •

 هى.1409اللبعا األولب  م ةيران  –المةار لمحمد بن محمد المبيد  •

 بيروت. –هوةيع دار الكها  اإلس مي  –مثير األحةان للشيخ شري  ال واهرا  •

 هى.1413بيروت  –ل. الدار اإلس ميا  –الملحما الحسينيا لمرهضب مظسرا  •

 هى.1414بيروت  –دار المح ا البيضاء –األولب اللبعا –المقنع لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه  •

 هى.1404بيروت  –لبع الدار العلميا  –مظالم أه  البيت لصادق مكي   •

 –لبىع مؤسسىا األعلمىي للملبوعىات  –م موعا ورام )هنبيىه الخىوالر ونةهىا النىواظر( لألميىر ورام  •

 بيروت.

 م.1986بيروت  –دار البردو   –ولب اللبعا األ –مأساة ةحدى وسهين لعبد الحسن نور الدين العاملي  •

 –مؤسسا فقه الشيعا  –اللبعا األولب  –مبهاح الكراما شرح  واعد الع ما لمحمد  واد الحسيني العاملي  •

 م.1996بيروت 

 هى.1412بيروت  –لبعا دار الةهراء  -هى 1417لبعا رابعا  –مقه  الحسين لمرهضب عياد  •

 هى.1414بيروت  –)اللسو ( مؤسسا األعلمي مقه  الحسين لعلي بن موسب بن لاوو   •

 بيروت. –الم ال  الباخرة في مآهم القدة اللاهرة لعبد الحسين العاملي ل مؤسسا الوفا  •

 هى.1399بيروت  –دار الكها  اإلس مي  –مقه  الحسين لعبد الرةاق الموسوا المقرم  •
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 هى.1412بيروت  –ةهراء دار ال –مقه  الحسين )وا عا الل ( لمحمد هقي آ  بحر العلوم  •

 هى.1414بيروت  –الدار اإلس ميا  –منهسب اآلما  في هاريخ النبي واآل   •

 الكويت. –مكهبا البقيه  –معالم المدرسهين لمرهضب العسكرا  •

 هى.1407ل.  م ةيران  –معالي السبلين لمحمد مسدا الحا را  •

 هى.1399بيروت  –دار الهعار  للملبوعات  –مع الحسين في نسضهه ألسد حيدر  •

 

 ) ن ( 

 هى.1413اللبعا األولب  م  –ن اة األما في ة اما العةاء علب الحسين واأل ما  •

 بيروت. –الغدير  –نقض فهاوى الوهابيا !! لمحمد الحسين كاش  الغلاء  •

 هى.1412بيروت  –دار المح ا البيضاء  –نب  المسموم للشيخ عبا  القمي  •

 بيروت لبنان. –المعرفا نسج الب با للشري  الرضب ل دار  •

 نسضا عاشوراء لروح   الخميني. •

 الندوة هي سلسلا حوارات الشيخ محمد حسين فض . •

 السدايا لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه )ملبوا مع المقنع(. •

 

 ) و ( 

بىي وسا   الشيعا ةلب هحصي  مسا   الشريعا لمحمد بن الحسن الحر العاملي لبع دار ةحيىاء الهىراث العر •

 بيروت. –

 هى.1404الوافي لمأل محسن المعرو  بالبيض الكاشاني ل  م ةيران  •

 

 ) ي ( 

 هى.1413يوم الل  لسادا الن بي ل  م  •
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 فهرس الكتاب

 
 

 

 العنوان  الصبحا 

 المقدما  2

 البص  األو : أه  السنا وآ  البيت رضي   عنسم 7

 ا وال ماعاالمبحث األو : منةلا أه  البيت عند أه  السن 13

 المبحث الثاني: مو   أه  السنا من مقه  الحسين رضي   عنه 15

 البص  الثاني: ماذا هعر  عن الكوفا؟ 15

 المبحث األو : الكوفا عقر دار الشيعا 15

 المبحث الثاني: الكوفا مولن الغدر 18

 البص  الثالث: الشيعا وآ  البيت  18

 ةلب الحسين رضي   عنه المبحث األو : بدر الشيعا هص  27

 المبحث الثالث: الحسين يرس  مسلم بن عقي  30

 المبحث الرابع: الحسين رضي   عنه يهو ه ةلب الكوفا 33

 المبحث الخام : الغدر بمسلم بن عقي  38

 المبحث الساد : نةو  الحسين رضي   عنه أرض كرب ء 40

 رضي   عنه؟ المبحث السابع: من الذا  ه  الحسين 43

 المبحث الثامن: من  ُه  مع الحسين من أه  البيت رضي   عنسم؟ 50

 البص  الرابع: الشعا ر الحسينيا 54

 المبحث األو : الشعا ر الحسينيا لقو  لم هكن علب عسد األ ما 54

 المبحث الثاني: الشيعا يسهحدثون بدعا النياحا والللم 60
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 تابع فهرس الكتاب

 
 

 

 العنوان  الصبحا 

 المبحث الثالث: فهاوى كبار علماء الشيعا ه ّوة العم  ببدعا النياحا والللم وبيرها 66

 المبحث الرابع: عدم  واة الهلبير وضر  الس س  ةذا أو   ههغ حرما الهشّيع 71

 البص  الخام : الشعا ر الدينيا محرما في مصادر الشيعا 73

 لنياحا المبحث األو : حرما ا 73

 المبحث الثاني: حرما الللم 78

 المبحث الثالث: لب  السواد  83

85 

87 

92 

 المبحث الرابع: كلما ةلب خلي  أباح النياحا والللم

 المبحث الخام : النساء والحسينيات 

 المبحث الساد : من الكاذ  محمد با ر الصدر أم الهي اني

 مرة أخرىالمبحث السابع: الهي اني يعود ةلب الكذ   93

 المبحث الثامن: الشيعا وةنكارهم صوم عاشوراء 94

 البص  الساد : ثوا  ةيارة الحسين وبدعا البناء علب القبور 110

 المبحث األو : ثوا  ةيارة الحسين رضي   عنه 110

 المبحث الثاني: بدعا البناء علب القبور 113

 الخاهما 118

 المصادر  121

 البسر  128

  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


