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احلمد هللا الذي أنعم عىل عباده بنعمة اإلسالم, واختار منهم أفضل عباده وأطهرهم إلبالغ 
ر من كل عبودية سوى عبودية اهللا, و الصالة والسالم عىل أهل بيِت نبي رسالة احلرية والتحرُّ

املحبة والرمحة الكرام األطهار, وعىل صحبه األجالء األبرار, وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم 
  الدين.

أما بعد, فإن الديَن الذي نفخر به اليوم ثمرٌة جلهاد رجال اهللا وتضحياهتم; أولئك الذين كانت 
ِهَجًة بذكر اهللا, وبذلوا الغايل والنفيس يف سبيل حفظ رساالت ـقلوهبم  ُمَتيَّمًة بحب اهللا, وألسنتهم لَ 

موها رخيصًة يف سبيل صون  اهللا ونرشها, واضعني أرواحهم وأمواهلم وأعراضهم عىل أكفهم ليقدِّ
  كلمة اهللا سبحانه و سنة نبيه الكريم, ال تأخذهم يف ذلك لومة الئم, وال خيشون إال اهللا.

ت ضاربًة بجذوِرها أعامق األرض, بالغًة  َالمُ اِإلْس أجل, هكذا قامت شجرُة  العزيز واْسَتَقرَّ
  بفروعها وثامرها عنان السامء, ُمْعليًة كلمة التوحيد واملساواة.

اء, وظلم علامء السوء  ولكن يف أثناء ذلك, تطاولت عىل قامة اإلسالم يد أعدائه األلدَّ
ُهوا صورة اإلسال م الناصعة برشكهم وغلوهم وخرافاهتم وحتريف املتعبِّدين اجلََهلة, َفَشوَّ

وأكاذيبهم, إىل درجة أن تلك األكاذيب التي كان ينرشها املتاجرون بالدين غطَّت وجه اإلسالم 
الناصع. وقد اشتدَّ هذا املنحى من االبتعاد عن حقائق الدين  وعن سنة رسول اهللا احلسنة, 

ي ثم بقيام اجلمهورية اإلسالمية يف بمجيء الصفويني إىل حكم إيران يف القرن التاسع اهلجر
العرص احلارض, حتى أصبحت املساجد اليوم حمًال لِـَلْطِم الصدور وإقامة املآتم وجمالس العزاء, 

احون اجلهالء اخلّداعون صوحلَّت األحاديث املوضوعة املكذوبة حمل سنة النبي , وأصبح املدَّ
التفسري بالرأي املذموم والروايات للعوام, هم الناطقون الرسميون باسم الدين; وأصبح 



 
 

 

املوضوعة املخَتَلقة مستمسكًا للتفرقة بني الشيعة والسنة, ومل يدروا لألسف من الذي سينتفع 
 ويستفيد من هذه التفرقة املقيتة?

ة  إن دعوة التقريب بني املذاهب اإلسالمية التي ُتْرفع اليوم يف إيران, ليست سوى ضجَّ
اسعة, القصد منها جذب األنظار وإعطاء صورة جيدة عن حكومة إعالمية ودعاية سياسية و

إيران الشيعية يف العامل. إن نظرًة إىل قادة الشيعة يف إيران وزعامءهم الدينيني ومراجعهم تدل 
ة واملحبَّة الدينية بني  بوضوح عىل هذه  احلقيقة وهي أن التقريب بني املذاهب اإلسالمية واألخوَّ

اقة ال حقيقة املسلمني, عىل منهج  ام إيران احلاليني, ليست سوى رؤيا وخياٍل وشعارات برَّ ُحكَّ
 هلا عىل أرض الواقع.

دون من وسط جمتمع الشيعة اإلمامية يف إيران,   دعوايف هذا اِخلَضّم هنض أفراد مؤمنون موحِّ
 الطارئة البدع ونبذ املوروثة, الشيعية واملامرسات العقائد يف النظر وإعادة الذايت النقد إىل

 منذ الناصع وجهه فوق تراكم ما بإزالة النبوية العرتة مذهب وإصالح الدخيلة, واخلرافات
 والبدعية, الرشكية واألعامل الغالية العقائد غبار من كثيفة طبقات من القديمة العصور

 يف يتجىل الذي األصيل نقائه إىل به والعودة املوضوعة, والكتب واآلثار اخلرافية واألحاديث
 املحمدية السنة من به املقطوع الصحيح من وافقه وما الكريم القرآن: األصيلة اإلسالم منابع

 الطاهرة العرتة أئّمة هدي صحيح من أيَّدمها عىل صاحبها آالف التحية والسالم وما الرشيفة
ر هؤالء عن  ساعد اِجلّد وأطلقوا الِعنان ألقالمهم وخطبهم و حمارضاهتم إلوسريهتم;  زالة وشمَّ

اهنض أهيا املسلم وامُح هذه «صدأ الرشك عن معدن التوحيد اخلالص, ولسان حاهلم يقول: 
اخلرافات واخلزعبالت عن وجه الدين, واقِض عىل هذا الرشك الذي يتظاهر باسم التقوى, 

 ».وأعلن التوحيد وحطِّم األصنام
ي«لقد اعترب  دين وهو أحد أفراد تلك امل − » حيدر عيل قلمداران القمِّ جموعة من املوحِّ

, أن سبب هذه التفرقة هو جهل املسلمني بكتاب اهللا وسرية »طريق االحتاد«يف كتابه  − املصلحني 
ق الفرق اإلسالمية, إىل التقّدم خطوات مؤثرة  نبيه, وسعى من خالل كشف اجلذور األخرى لتفرُّ

م اآلخرين مثل آية اهللا السيد نحو التقريب احلقيقي بني املذاهب. وال ريب أن جهود علامء اإلسال
سنكلجي,  أبو الفضل ابن الرضا الربقعي, والسيد مصطفى احلسيني الطباطبائي, وآية اهللا رشيعت



 

  

 

ويوسف شعار وكثريين آخرين من أمثال هؤالء املجاهدين يف سبيل احلق, أسوة ونرباس لكل 
ضًا خطوات مؤثرة يف طريق باحث عن  احلق ومتطلٍِّع إىل جوهر الدين, كي خيطوا هم بدورهم أي

البحث والتحقيق التوحيدي, ُمتَّبِعني يف ذلك أسلوب التحقيق الديني ومتحيص االدِّعاءات الدينية 
عىل ضوء التعاليم األصيلة للقرآن والسنة, ليعينوا ويرشدوا من ضلوا الطريق وتقاذفتهم أمواج 

 حيد والدين احلق. الرشك واخلرافات واألباطيل, ليصلوا هبم إىل بر أمان التو
َي رسالٌة تقع مسؤوليتها عىل  اد التوحيد هؤالء َهلِ إن املساعي احلثيثة التي مل تعرف الكلل لُِروَّ
عاتق اآلخرين أيضًا, الذين يشاهدون املشاكل الدينية ملجتمعنا, ويرون ابتعاد املسلمني عن 

 تعاليم اإلسالم احليَّة, السيام يف إيران.
وا هذا وال يفوتنا أن  ر هنا بأن هؤالء املصلحني الذين نقوم بنرش كتبهم اليوم قد مرُّ ُنَذكِّ

هلم عن مذهبهم اإلمامي القديم بمراحل متعددة, واكتشفوا بطالن العقائد الشيعية  خالل حتوُّ
كاإلمامة بمفهومها الشيعي والعصمة والرجعة والغيبة و... وكاملوقف مما  −اإلمامية اخلاصة 

ج وعىل مراحل, لذا فال عجب أن نجد يف بعض  − وغري ذلك شجر بني الصحابة  بشكل متدرِّ
كتبهم التي ألفوها يف بداية حتوهلم بعض اآلثار والرسوبات من تلك العقائد القديمة لكن كتبهم 
التالية ختلَّصت بل نقدت بشدة كل تلك العقائد املغالية واقرتبوا للغاية بل عانقوا العقيدة 

 التوحيدية اخلالصة. اإلسالمية الصافية و
***  

 

ُمتثُِّل الكتُب التي بني أيديكم اليوم سعيًا لنرش معارف الدين  وتقديرًا ملجاهدات رجال اهللا 
 التي مل  تعرف الَكَلل. إن اهلدف من نرش هذه املجموعة من الكتب هو:

دين بصورة إلكرتونية عىل صفحات اإلنرت − ١ نت, وضمن أقراص إمكانية تنظيم ونرش آثار املوحِّ
ف املجتمع عىل أفكارهم  مضغوطة, و بصورة كتب مطبوعة, لتهيئة األرضية الالزمة لتعرُّ

 التوحيدية وآرائهم اإلصالحية, لتأمني نقل قِيَم الدين األصيلة إىل األجيال الالحقة.
ل مشعًال هيدي األبحاث  −٢ دين وأفكارهم يشكِّ التعريف بآثار هؤالء العلامء املوحِّ

م نموذجًا ُحيَْتَذى ملجتمع علامء إيران.ال  توحيدية و ينري الدرب لطالب احلقيقة ويقدِّ



 
 

 

هذه الكتب حتث املجتمع الديني يف إيران الذي اعتاد التقليد املحض, وتصديق كل ما  −٣
احني, إىل  يقوله رجال الدين دون تفكري, والذي يتمحور حول املراجع وحيب املدَّ

دينية, ويدعوهم إىل استبدال ثقافة التقليد بثقافة التوحيد, ويرهيم التفكري يف أفكارهم ال
كيف هنض من بطن الشيعة الغالة اخلرافيني , رجال أدركوا نور التوحيد اعتامدًا عىل 

 كتاب اهللا وسنة رسوله.
دين األطهار وأفكارهم, ينقذ ثمرات أبحاثهم اخلالصة من   −٤ إن نرش آثار هؤالء املوحِّ

ب ومن تغييب قادة الدين والثقافة يف إيران هلذه اآلثار الَقيِّمة والتعتيم مقصِّ الرقي
ف األّمة اإلسالمية بآراء   عليها, كام أن ترمجة هذه اآلثار الَقيِّمة لسائر اللغات ُيَعرِّ

ة.  املوحدين املسلمني  يف إيران وبأفكارهم النريِّ
*** 

 

البدع وإىل املدينة الفاضلة وتمع خاٍل متامًا من اخلرافات ال شك أنه ال يمكن الوصول إىل جم
التي تتحقق فيها الطمأنينة يف ظلِّ رضا اهللا سبحانه وتعاىل, إال باتِّباع التعاليم النقيَّة األصيلة 

دين صللقرآن الكريم وسنة نبي الرمحة والرأفة  . إن هدف القائمني عىل نرش جمموعة آثار املوحِّ
ر هؤالء املجاهدين العلميني الكبار, كي تكون معرفة الفضائل الدينية والعلمية هو التعريف بآثا

هلؤالء األعزاء, أرضية مناسبًة لنمّو املجتمع التوحيدي والقرآين يف إيران وقّوته, وذلك لنيل 
 رضا اخلالق وسعادة  املخلوق.

لئك األعزاء, وأن يمّن لعلّو درجات أونسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذه الكلامت املخترصة وسيلة 
 علينا بالعفو.  
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احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة العبودية له, والصالة والسالم  عىل أرشف خلق اهللا وآخر 
 رسل اهللا حممد املصطفى وعىل آله األطهار وصحبه األبرار. 

يف حتصيل العلم واملعرفة وبعد, فقد كان املسلمون طول القرون املنرصمة سبَّاقني لآلخرين 
, وتعلُّم العلوم املختلفة, وذلك بربكة تعاليم اإلسالم العزيز واتِّباعًا منهم لكالم رسول اهللا 

حتى صار العلامء املسلمون يف أواخر فرتة اخلالفة العباسية سادة العلوم يف عرصهم, وحتول بيت 
اهلجري الثاين يف عهد خالفة هارون احلكمة الذي تأسس يف بغداد يف النصف الثاين من القرن 

الرشيد العبايس, إىل أكرب مؤسسة علمية وبحثية يف العامل, وال يزال بيت احلكمة ُيعتَرب مظهرًا من 
مظاهر احلضارة اإلسالمية وذلك بفضل نشاطاته الثقافية والعلمية يف املجاالت املختلفة من تأليف 

ت العملية املختلفة سواء الطب واهلندسة أم العلوم وترمجة واستنساخ وأبحاث متنوعة يف املجاال
 اإلنسانية. 

وال شك أن هذه القوة العلمية للمسلمني كانت بمثابة شوكة يف أعني أعداء اإلسالم, لذلك 
سعوا من خالل بثِّ أسباب الفرقة واالختالف بني املسلمني إىل حتطيم َعَظَمة اإلسالم هذه 

وحدة املسلمني ومتاسكهم واألخوة السائدة بينهم, فأثار  وسؤدده الذي يعود الفضل فيه إىل
أعداء اإلسالم عواصف النزاعات والتفرقة بني  املسلمني كي حيجبوا مجال احلق عن أبصارهم, 
 وخيفوا شمس الدين املشعة خلف غيوم البدع واخلرافات. وكام يقول الشيخ سعدي الشريازي: 

 احلقيقـــــــــــــــة مكــــــــــــــان مـــــــــــــَزيٌن
 مكـــان اعـــتاله الغبـــارأال تـــرى أن كـــل 

 

 لكـــن اهلـــوى والرغبـــات أثـــارا الغبـــار فوقـــه
ــو كــان الرجــل بصــرياً  ــه النظــر ول  ال يقــع علي

 



 
 

 

إن املساعي املخطط هلا وعىل املدى الطويل ألعداء اإلسالم, ألجل إغالق أعني املسلمني 
النبي  عن حقيقة الدين وإضعاف املسلمني عن تعلُّم معارف الدين ونرشها, وإبعادهم عن سنة

األصيلة اهلادية, أدت إىل حدوث فجوة عميقة واختالف كبري يف أمة اإلسالم وأصبح أبناء 
ة من تبعات هذه الفجوة وآثارها املشؤومة.  اإلسالم اليوم يعانون بشدَّ

الِعدائية الرامية إىل حتريف تعاليم اإلسالم  وبموازاة مساعي أعداء نبي اإلسالم 
ختلفة يف الدين, أدرك أشخاٌص مؤمنون أطهار شفيقون هذا اخلطر, وتشوهيها وإدخال البدع امل

رين عن ساعد اِجلد واجلهاد املتواصل إلحياء معامل اإلسالم والسنة النبوية  وهنضوا مشمِّ
أقالمهم وأخذوا يكتبون ويؤلفون يف نرش  − بشجاعة منقطعة النظري− األصيلة, وتناولوا بأيدهيم 

ائد اإلسالمية الصحيحة  النقية بني أوساط الشيعة ُعبَّاد اخلرافات, ثقافة اإلسالم األصيلة والعق
وصدحوا بينهم بنداء التوحيد بصوت عال أيقظ املتاجرين بالدين والبدع من نوم غفلتهم 
مذعورين! لقد ضحى هؤالء املوحدون الطالبون للحق واحلقيقة بمصاحلهم الشخصية فداء 

يل هديًة رخيصًة للحق تعاىل, وصاروا عن حق مصداقًا للحقيقة, وقدموا أرواحهم يف هذا السب
َ ﴿ لقوله  تعاىل:

َ
ْوِلَاءَ  إِنَّ  أ

َ
ِ  أ َ  َعلَيِْهمْ  َخوٌْف  َ  ا   .]٦٢يونس/[ ﴾ َيَْزنُونَ  ُهمْ  َو

إن ما جاء يف هذه املجموعة ليس سوى غيٍض من فيض املعارف اإللـهية, وُمنَْتَخٍب من آثار 
 تعاىل الذين كانوا ينتمون يف بداية أمرهم لطائفة الشيعة.  لقد أرشق نور املوحدين الطالبني هللا

اهللا يف صدورهم, وصار التوحيد نرباس حياهتم املباركة. لقد تم حترك هؤالء األفراد الذين 
كانوا مجيعًا يف بداية أمرهم من الطراز األول من علامء الشيعة يف إيران, يف مسريهتم التحولية من 

لقديم, خطوًة خطوًة; بمعنى أن نظرهتم إىل املسائل العقائدية مل تتحول بشكل فجائي مذهبهم ا
مرًة واحدًة, بل َحَصل هذا التحول بمرور الزمان وعىل إثر املطالعة والدراسة املتأنية والتواصل 
مع من يوافقهم يف أفكارهم, لذا من الطبيعي أن ال تنطبق بعض رؤى وأفكار هؤالء 

بعض مراحل حياهتم وكتاباهتم, مع عقائد أهل السنة واجلامعة واجتاهاهتم  اإلصالحيني يف
الفكرية بشكل كامل; لكن رغم ذلك قمنا بنرش هذه املؤلفات كام هي نظرًا ألمهيتها يف هداية 
شيعة إيران وغريهم من الناطقني باللغة الفارسية. كام أنه من اجلدير بالذكر أن الرؤى واملواقف 

وحة يف هذه الكتب, ال تنطبق بالرضورة مع رؤى النارش والقائمني عىل نرش هذه الفكرية املطر



 

  

 

املجموعة من الكتب, هذا عىل الرغم من أن هذه الكتب متثل بال ريب نفحًة من نفحات احلق و 
 نورًا من جانب اهللا هلداية طالبي احلقيقة البعيدين عن العصبيات والظنون التارخيية الطائفية.

جلديرة بالتأّمل هي أنه للوقوف بشكل صحيح عىل رؤى وأفكار هؤالء األفراد, إن النقطة ا
ال يمكن  االكتفاء بقراءة جملد واحد من آثارهم; بل ال بد من قراءة حياهتم بشكل كامل, كي 
ف بشكل كامل عىل كيفية حتوهلم  الفكري, ودوافعه وعوامله. فعىل سبيل املثال, ألف       يتم التعرُّ

درسى از «السيد أبو الفضل الربقعي يف الفرتة األوىل من بداية حتوله الفكري كتابًا بعنوان  آية اهللا
, بحث فيه موضوع األئمة وادعاء الشيعة حول واليتهم »درٌس حول الوالية«أي » واليت

إمامًا,  ١٢. واعترب أن عدد األئمة وإمامتهم ورئاستهم املبارشة للمسلمني بعد نبي اهللا 
حاً  بذلك االعتقاد بوجود حممد بن احلسن العسكري وحياته حتى اآلن, بوصفه اإلمام  مصحِّ

حتقيق جدي يف أحاديث «الثاين عرش. لكن املؤلِّف نفسه ألف بعد عدة سنوات كتابًا باسم 
ووضع حتت ترصف القراء نتائج بحثه التي توصل إليها يف هذا املجال, وهي أن مجيع » املهدي

لتارخيية املتعلِّقة بوالدة ووجود املهدي إمام الزمان, روايات وأخبار األخبار والروايات ا
موضوعة وكاذبة. من هذا املثال ومن أمثلة مشاهبة أخرى يتبنيَّ أن أفضل طريق ملعرفة املسرية 
التحولية ألفكار هؤالء املوحدين وآثارهم هي قراءة جمموعة كتاباهتم بشكل كامل, مع األخذ 

 كل مؤلَّف من مؤلَّفاهتم أو تأّخره زمنيًا.  بعني االعتبار تقدم
نأمل أن تكون آثار هؤالء املؤّلفني الكبار ومساعي القائمني عىل نرشها, سببًا للعودة إىل 

 مسرية األمن اإللـهية وعبادة احلق سبحانه وتعاىل اخلالصة.  
 

يساحمنا إذا وقعنا يف  نسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذه الكلامت املخترصة وسيلة لغفران ذنوبنا وأن
اء وجيعلهم يف جوار رمحته, إنه رؤوف  خطأ أو زلل, وأن يرحم أرواح أولئك املؤلفني األعزَّ

 رحيم, واحلمد هللا رب العاملني.



 
 

 

 

ŽßÔğ†flßò@ÕÔflz½a@IòîãbrÛa@òÈjİÛaH@ @

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
يل املصطفى صلوات ريب احلمد اهللا وكفى والصالة والسالم عىل النبي املجتبى واخلل

 وسالمه عليه وعىل آله األطهار والصحب األخيار وبعد:
مرَّ عىل وفاة األستاذ حيدر عيل قلمداران قرابة مخسٌة وعرشون عامًا إال أن مداده الذي جرى 
عىل مئات الصفحات اليزال يروي أنفسًا عطشى للحق واهلدى ذلك اهلدى الذي دعا إليه النبي 

عليه وآله وسلم وآل بيته األطهار وحتملوا املشاق ألجله, فهذه الرسالة جتيل  األكرم صىل اهللا
م الطبعة الثانية من هذه الرسالة  شيئًا من ذلك الطريق الذي كان القرآن دليله, ونحن إذ ُنقدَّ
استشعارًا منَّا لعظيم نفعها يف بيان السبيل األمثل للوحدة اإلسالمية التي ينشدها كل مسلم, لقد 

ص األستاذ حيدر هذا السبيل يف هذه الرسالة وذلك حني بني حقيقة موقف آل البيت خل
األطهار من مسألة اإلمامة والعصمة بيانًا خمترصًا, وقد أطال يف بيان ذلك املوقف يف كتابة 
العظيم طريق االحتاد, فاللهم ارحم عبدك حيدر وأنزله منازل الشهداء, اللهم ارشح صدورنا 

 لنور وحيك .. هلديك وأرشدنا
 

 عبداهللا سلامن
 ٢٠١٤يناير 

aslmanm1@gmail.com 
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!  
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني وعىل آله الطيبني 

 أما بعد: الطاهرين وعىل صحابته الغر امليامني.
يديك رسالة قيمة نافعة سطرها األستاذ حيدر عيل قمداران الُقمي  بني أخي القارئ الكريم:

 حتدث فيها عن موضوعني يف غاية األمهية مها اإلمامة والعصمة.
إن الوحدة اإلسالمية مطلب ُملح يف هذه املرحلة من حياة األمة, وإن أعظم طريق للوحدة 

طالب للحق الباحث عن احلقيقة اإلسالمية أن ينظر كل فريق ما عنده من تراث وأفكار بعني ال
ال هيمه أن يظهر احلق عىل لسانه أو لسانه غريه, وهذه الرسالة خطوة مباركة يف طريق الوحدة 
اإلسالمية, وقد كتبها األستاذ حيدر قلمداران باللغة الفارسية وقد تم ترمجتها ثم مراجعتها 

لطلب احلق واهلدى, والتعليق عليها, فأرجو منك أن تعيش يف صفحاهتا وأنت متجرد 
ولألستاذ حيدر قلمداران كتاب آخر هو طريق االحتاد وهو من عنوانه دعوة لوحدة األمة 

 اإلسالمية فأحرص أخي عىل االطالع عليه.
وقبل أن أدعك تقلب هذه الصفحات أتركك مع ترمجة خمترصة لراقم هذه الصفحات لرتى 

 مثاالً حيًا لتضحية رائعة يف سبيل وحدة األمة.

 اهللا أسأل أن يوفقني وإياك للهدى واخلري.و
 

 عبد اهللا سلامن
 م١٥/١١/٢٠٠٦





 

  

 

 

ïÜÇ@‰†îy@‡bnÿÛ@ñŠ–n«@òºŠm@@æa‰a†àÜÓa@é»‰ 

احلمد هللا الذي هيدي من يشاء برمحته, ويضل من يشاء بحكمته, والصالة والسالم عىل من 
 به وعرتته.ار من صحيبدعوته, وعىل مجيع األطهار األخ أرسل لتبليغ الدين

 وبعد:
ال يملكها وال يستطيع الترصف فيها حتى املالئكة واألنبياء  ,إهلية ومنة ربانيةنعمة فاهلداية 

حۡ  َمنۡ  ِديَتهۡ  َ  إِنََّك ﴿عليهم السالم كام قال سبحانه: 
َ
ٰ  َت َببۡ أ َ ٱ ِكنَّ َوَل ٓ  َمن ِديَيهۡ  َّ ۚ يََشا  ُء

عۡ  وَُهوَ 
َ
ِ  لَمُ أ  ٱب

ۡ    .]٥٦: القصص[ ﴾٥٦ َتِدينَ ُمهۡ ل
والعامل الداعية األستاذ حيدر عيل قلمداران  اإلسالميت عىل وفاة املفكر عدة سنوات مرَّ 
وفاءًا لبعض خدماته خمترصة عن حياته النضالية وآثاره العلمية  سريةُكتِبت قد رمحة اهللا عليه, و

 إيران.الغالية النادرة اخلالصة التي قدمها لإلسالم والرشيعة اإلسالمية املقدسة يف 
 

يف قرية .ق  ه١٣٣٢ املوافق ش. ه ١٢٩٢ عاميف  قلمدارانبن إسامعيل حيدر عيل ولد 
أراك من أعامل مدينة قم يف أرسة فقرية نسبيًا, تشتغل  − كم من طريق قم ٥٥عىل بعد » ديزجيان«

وكان رجالً  − ألن جده ألبيه املرحوم احلاج حيدر عيل  »تفرش«وأصله من مدينة  .بالزراعة
 انتقل من تفرض إىل ديزجيان. − سخيًا جدًا, يقيض حاجات الناس وحيل مشاكلهم 

ه وهو ابن مخس سنوات, ومل يكن بإمكانه أن يسجل يف الكّتاب عند امرأة إمام  توفيت أمُّ
احلي التي كانت تدّرس األبناء وبنات احلي; ألنه اليستطيع أن يدفع األجرة الشهرية, وكان 

سأله ز الطالب عن إجابة ما تالباب ويستمع إيل دروس العجوزة, ومّرة حينام عجيقف خلف 
 .أن حيرض الدروس جماناً  سمحت لهالصغري من خلف الباب, » قلمداران« االعجوزة وأجاهب

ة شغفه با كان يستخدم الدخان لتعليم ولكنه بسبب عدم امتالكه ثمن الدفاتر واألقالم, وشدَّ
يف الزائدة التي يرميها أصحاهبا األوراق و رب, وأعواد الثقاب كأقالم,األسود لنار احلامم كح



 
 

 

  .دراسته يفيستمّر ل ات,بدل الكراس ,الشوارع

كان حيدر عيل قلمداران الولد الوحيد املتبقي ألبيه من أصل ثالثة عرش ولدًا ذكورًا وإناثًا 
ه وهو ابن مخسة والدَ قلمداران توفوا مجيعًا يف الصغر بسبب األوبئة واألمراض الفتاكة, ثم فقد 

 ويعرتض عىل حضور ابنه احللقات التعليميةرسيع الغضب  وكان والده رجالً  .عرش سنة
ويرغب بأن ينرصف ابنه إىل مساعدته يف األعامل الزراعية فحسب. فكان الشاب قلمداران 

م يف يضطر إىل حرمان نفسه من تناول طعام الفطور كي يتمكن من الذهاب للمكتب للتعل
 الصباح الباكر كي ال يأخذه والده معه للزراعة يف أول النهار.

 

ورزقه اهللا ثامنية أوالد (مخسة من عمره,  ربيعاً  سبعة وعرشين بعد ميض» قلمداران«تزّوج 
, فُعنيِّ »مق«مدينة م يف مديرية الرتبية يف اسُتخديف سن الثالثني من عمره و ذكور وثالث إناث).

 يف بداية أمره كاتبًا حلسن خطه, ثم أصبح معلًام يف املدارس الثانوية التابعة ملديرية الرتبية.

: جريدة مثلاجلرائد بعض يف مقاالت ن الثقافة بدأ يكتب ديايف مي ىوملا نضج علمه وانرب
 .هرانيف مدينة ط» وظيفة« وصحيفة ,يف مدينة قم» رسچشمه« جريدة و» استوار«

, »قلمداران«أيضا تطبع األشعار الرائعة واملقاالت القيمة لألستاذ » يغام«وكانت جملة 
» طالقاين«آية اهللا كان كتبها األستاذ, ويتنرش املقاالت الفقهية التي » احلكمة«وكانت جملة 

 ة.يكتبان يف هذه املجل −رمحهام اهللا− » بازركانمهدي «واملهندس 

وهو − ة والبحث ومطالعة الكتب اإلسالمية منذ صغره, وما لبث كان كثري الشغف بالقراء
أن قرض الشعر وأصبح كاتبًا يف عدد من املجالت التي كانت تصدر يف  −يف ريعان الشباب

ر قلمه لكتابة  عرصه يف قم وطهران, وعمل يف سلك التدريس يف مدارس مدينة قم, وكان يسخِّ
عاليم الدين احلنيف, ويرّد عىل خمالفي اإلسالم, ويدعو املقاالت اإلسالمية التي يدافع فيها عن ت
 . إلصالح األوضاع وإيقاظ مهم املسلمني

ينال من احلجاب اإلسالمي, فكتب األستاذ  يف مدينة قم مقاالً  مديرية الثقافة نرشت فمّرةً 
ه هذا »استوار«جملة  تاملقال ونرش ذلك عىل ردًا قاطعاً   قم . فغضب رئيس إدارة الثقافة يفردَّ



 

  

 

 .عيمن اإلدارة أمام اجلم بالطرداألستاذ وهدده  عىل

يقول األستاذ: فاستأذنت ووقفت أمام املنصة اخلطابية ورددت عىل كالمه السخيف وهتديداته 
   .الواهية, وانتهت اجللسة بعد كالمي, ومل يستطع أن يفعل شيئًا; بل بحمد اهللا ُنقل إىل مدينة أخرى

 

قال األستاذ قلمداران: حيتمل أن السيد روح اهللا اخلميني كان وراء نقل رئيس مديرية الثقافة 
يف قم, إذ كان السيد اخلميني يف ذلك الوقت يعطي دروسًا يف األخالق يف قم, وكنُت أحَرضُ 

يد اخلميني دروسه أحيانًا. وعندما سمع بقضية مديرية الثقافة, أرسل إيلَّ شخصًا يقول إن الس
يريد أن يلقاك ويكّلمك, فلامَّ ذهبُت إليه استفرس مني عن املوضوع (أعني موضوع املقالة ضد 
ة قال يل: ال ختف أبدًا فإهنم لن يستطيعوا فعل يشء  احلجاب وردِّي عليها), فلامَّ بيَّنُت له القصَّ

َجيل (تصغري رجل, ويقصد به رئيس مد ك, ولن أسمح ببقاء هذا الرُّ يرية الثقافة يف قم) يف ضدَّ
ًة أخرى فُردَّ عليه وال ختشى شيئًا. (وباملناسبة أشار  قم, فإن  قال شيئًا حول هذا املوضوع مرَّ
ًة إىل أن السيد اخلميني قال مرًة يف أحد دروس األخالق تلك, يف معرض  األستاذ قلمداران مرَّ

قال األستاذ:  "!ه انطفأ مصباح اخلليقةبفم إذا نفخ  الويلُّ "حديٍث له عن الوالية ومقام الويل: 
  فلام رأيت هذا النمط من التفكري لديه, مل أعد أحرض دروسه). 

 

رغم أن األستاذ قلمداران مل يكن شاعرًا باملعنى األخص للكلمة, إىل أنه كان يمتلك قرحية 
تنرش » يغام«ية, وكام ُذِكَر سابقًا كانت جملة شعرية حسنة, فكان َينْظُِم أحيانًا بعض األبيات الشعر

  بعض أشعاره.
 

ف األستاذ قلمداران رمحه اهللا بعدد من الشخصيات املعروفة يف عرصه منهم   :َتعرَّ
  الشيخ حممد اخلاليص (رمحه اهللا) العالمة −١

 الكاظميةيف مدينة  م١٨٨٨املولود عام آية اهللا العظمى حممد بن حممد بن مهدي اخلاليص 
اد يف سٍن مبكرة جدًا, له آراء بالعراق درس عىل كبار علامء عرصه وحاز عىل درجة االجته



 
 

 

م١٩٦٣تويف يف بغداد عام  ,إصالحية كثرية 

بدأت معرفة األستاذ  .من العلامء املجاهدين يف العراق» اخلاليص«العالمة الشيخ حممد 
اإلسالم «, واستمّرت بعد ترمجة كتاب »املعارف املحمدية«بالعالمة اخلاليص بسبب ترمجة كتابه 

للعالمة  ىوكتاب إحياء الرشيعة يف ثالث جملدات واآلثار األخر» لسالمسبيل السعادة وا
أن  ىذه األعامل الثقافية إرسال الرسائل واللقاء بني األستاذ والعالمة; حتوأعقبت ه .اخلاليص

رة اإلصالحية, ونستطيع أن نشاهد عالئم هذا التغيري يف  السيد اخلاليص تأثر بأفكار األستاذ املنوِّ
هذا التأثري املشهود من املقدمة التي كتبها العالمة  ىي نرشها اخلاليص فيام بعد, وكذا نراآلثار الت

  :, وهو يكتب»قلمداران«لألستاذ » أرمغان آسامن = حتفة السامء«كتاب  اخلاليص عىل

يف عرص الغفلة وجتاهل املسلمني, ويف عرص نسيان » قلمداران«شابٌّ مثل األستاذ حيدر عيل"
تعاليم اإلسالمية; بل يف عرص اجلاهلية, يوضح احلقائق اإلسالمية وينرشها بالشجاعة املسلمني لل

 "!التامة وبدون أي خوف من املعاندين اجلهال, فكيف نستطيع أن نشكر هذه النعمة العظيمة?

تأّثر املؤلف كثريًا باملرجع الشيعي املصلح آيـة اللـه الشيـخ حممد مهدي اخلاليص (رمحه اهللا) 
برتمجة أغلب كتبه إىل الفارسية, لكنه جتاوز شيخه اخلاليص بخطوات أكثر انفتاحًا وخرج عن وقام 

إمجاع اإلمامّية يف بعض املسائل كنفيه وجوب أداء مخس املكاسب واألرباح, وقوله بأن األئمة 
, بل هم علامء ربانيون وفقهاء صاالثني عرش ليس منصوصًا عليهم من قبل اهللا تعاىل ورسوله 

تهدون فحسب, وأفضل أهل عرصهم وأوالهم باالتباع, وألف يف هذا املوضوع كتابه الشهري جم
 .وقد تعرض بعد نرشه إىل حماولة اغتيال فاشلة من بعض املتعصبني الغالة» طريق االحتاد«

كام قال قلمداران بأنه ال ثبوت إلماٍم غائٍب مستٍرت إىل اآلن وال رجعة وال عصمة مطلقة 
يف تبليغ رساالت ربه, ورأى كذلك من خالل دراسته لتاريخ  صة رسول اهللا ألحد إال عصم

زيارة القبور يف اإلسالم, عدم صحة نصب القباب وإقامة األرضحة عىل قبور الصاحلني سواء 
من أئمة آل البيت أو أوالدهم وجعلها مزارات حيج هلا الناس ويطوفون هبا داعني مستغيثني 

 ».ارة املزاراتبحث حول زي«يف العبادة, وألف يف ذلك كتابه ورأى ذلك من مظاهر الرشك 

                                                 
 .٣٣٧−٢٧٨انظر ترمجته وآراءه ودعواته اإلصالحية يف كتاب أعالم التصحيح واالعتدال للبديوي ص (١) 



 

  

 

اصة مدينة كربالء بكاشف بعض املدن العراقية وخ يف أسفاره إىل» قلمداران«األستاذ  التقى
ومها من العلامء األكابر عند » اهليئة واإلسالم«هبة الدين الشهرستاين مؤلف كتاب الغطاء و

من قريب, وكان يراسل العالمة اخلاليص وأحيانا الشهرستاين الشيعة اإلثني عرشية وتعّرف هبام 
 .بعض املسائل الكالميةيف يناقشه و

  »بازركان«املهندس مهدي  −٢
م يف طهران واحلاصل عىل الدكتوراه يف اهلندسة ١٩٠٥املهندس مهدي بازركان املولود عام 

  .من فرنسا
 عىل كان, ويقول: بينام كنت واقفاً املهندس بازر األستاذ بنفسه ينقل لنا كيف تعّرف عىل

أضيع وقتي  احلافلة وكنت أقرأ كتابا كي أستفيد وال وصولالشارع بني القرية ومدينة قم وأنتظر 
اخللف  فيها بضعة أشخاص, ثم وقفت السيارة ورجعت إىلأمامي باالنتظار, مّرت سيارة 

 .مني أن أركب معهم ركاهباطلب وووقفت أمامي, 

وزراء يف إيران هو املهندس بازركان (أول رئيس  أن أحد الركابإىل نتبهُت وأثناء الطريق ا
أو  ١٣٧٠آنذاك (سنة » البرتول صناعة«كان رئيس  و), م١٩٧٩عام , الثورةانتصار بعد 

وقال السيد . أثناء مهمة رسمية لألمور املتعلقة بالنفط عبادانمن مدينة  عائداً كان و)  ه١٣٧١
كان و. , ملا رأيت شخصًا قرويًا يغرق يف املطالعة وهو ينتظر احلافلةبازركان يل: تعجبُت جداً 

من كتاب  أن السيد بازركان استفاد كثرياً  ىحت عقد األلفة واملحبة بيننا سببًا يف احلَدثهذا 
وكان السيد بازركان معجبا . »لوجيةالبعثة اإليديو«يف تأليف كتابه » احلكومة يف اإلسالم«

ف » قلمداران«تأليف األستاذ » السامء برشىن= ارمغان آسام«بكتاب  رشيعتي الدكتور عيل وعرَّ
 عىل هذا الكتاب و وصفه له.

من السجن جاء عىل بازركان مهدي املهندس ومن اجلدير بالذكر أنه بعد إطالق رساح 
 .األقل مرتني إىل قم لزيارة األستاذ قلمداران

 
 



 
 

 

 الدكتور عيل رشيعتي  −٣
والذي يعترب ملهم الثورة اإليرانية  ,م يف خراسان١٩٣٣املولود عام الدكتور عيل رشيعتي 

ه هاشمي  .م يف لندن١٩٧٧عام  ,نه تويف قبلها بسنتني تقريباً أم رغم ١٩٧٩التي قامت عام  عدَّ
رفسنجاين َمْعلًام أساسيًا يف إرساء النهضة اإليرانية, له أفكار إصالحية كثرية نرشها يف عدة كتب 

 .التشيع العلوي والتشيع الصفويمن أمهها كتاب 
, وبعدما سمع »قلمداران«تأليف األستاذ » ارمغان اهلي«كتاب  ى الدكتور عيل رشيعتيرأ

من الباحثني واملفكرين وأساتذة اجلامعات, وخاصة من املهندس » ارمغان آسامن«عن كتاب 
رة اإلصالحية التي حيملها ا وهذا , »قلمداران«ألستاذ بازركان, تأثر أكثر فأكثر باألفكار املنوِّ

األمر بالذات محل الدكتور رشيعتي عىل كتابة رسالة إىل قلمداران من باريس يطلب فيها منه 
ُكَتيِّب نرش يف  − » ذكريات مانا«(أدرج نص هذه الرسالة يف كتاب . إرسال الكتاب  املذكور إليه

 ). −ذكرى رشيعتي

الذي كان » أخروي«أصدقائه وهو الدكتور وملا رجع الدكتور رشيعتي إيل إيران قال ألحد 
من قريب, إن لقلمداران دور كبري يف اجتاهايت الفكرية وأشتاُق لرؤيته, فهال » قلمداران«يعرف 

 يرستم يل اللقاء به, لكن هذا اللقاء مل يتحقق مع األسف, ولبى الدكتور رشيعتي نداء ربه, رمحه اهللا.

 » مطهري«األستاذ الشيخ مرتيض  −٤
سان, تتلمذ عىل كبار علامء الشيعة اهـ يف خر١٣٣٨املولود عام  تاذ مرتىض مطهرياألس

كان من األعضاء البارزين يف إدارة احلكم بعد قيام الثورة وقد و ,كصدر الدين الصدر واخلميني
 .له مؤلفات كثريةو ,هـ١٣٩٩تم اغتياله يف طهران عام 

 ألستاذحبه ل ه مل يكن يظهربقلمداران, ولكنمن املعجبني األستاذ الشيخ مطهري أيضًا كان 
مطهري قال له إن » قلمداران«وكام قال السيد . قلمداران خوفًا من لوم زمالئه من علامء الدين

بٍخ بٍخ! أحسنَت يا سيد ": بعد اخلروج من إحدى املحارضات حينام التقيا يف أحد الشوارع مرةً 
 ."و وجدته كتابًا ممتازاً  فاستمتعت به جداً » ارمغان آسامن« َك كتابَ  قلمداران, لقد قرأُت 

                                                 
 .٢/٨١٧انظر ترمجته يف كتاب تراجم الرجال ألمحد احلسيني (١) 



 

  

 

 عظمى حسينعيل منتظري آيت اهللا ال −٥
ة متميَّزة منذ سنوات  كان بني هذا الفقيه القدير رفيع الشأن واملرحوم قلمداران صداقة ومودَّ
قبل الثورة, وكان منتظري حيب كتابات قلمداران ونظرته الدينية, دون أن يفصح عن ذلك 

عى هي التالية:و. لآلخرين  الشواهد الدالَّة عىل هذا املُدَّ
لألستاذ قلمداران يف » اخلُمس«ألف) عندما سمع الشيخ منتظري بقضية طباعة ونرش كتاب 

ريال وقال: هذا أيضًا  ١٠٠٠أصفهان, أرسل عن طريق املرحوم السيد هاشمي مبلغ 
 مشاركة من قبيل يف تكاليف طباعة كتاب اخلُْمس!

حوم قلمداران كان يقول: ملا ُأطِلق رساح الشيخ منتظري من السجن ُقَبيل وأذكر أن املر
فلام ذهبُت إىل لقائه يف . »عشقعيل«انتصار الثورة جاء إىل منزله يف قم الكائن يف حي 

 − غ هبذا اللقاء ثم قال ملن حوله يب أشّد الرتحاب وأبدى رسوره البالمنزله رحب 
مبتسًام مازحًا بلهجته احللوة: هذا هو األستاذ  − وأكثرهم من طالب العلوم الدينية 

 قلمداران الذي أخذ منا اخلُمس وحرمنا منه!
فهذا يدل عىل أن هذا الفقيه الكبري كان واقفًا متامًا عىل الرأي االستثنائي الذي ال سابقة 

 له لألستاذ قلمداران حول انحصار اخلمس يف غنائم احلرب.
ن, كان الشيخ منتظري منذ سنوات قبل انتصار الثورة ب) طبقًا لقول املرحوم قلمدارا

س طالبه يف مدينة  املثري والفريد الذي » احلكومة اإلسالمية«كتاب » نجف آباد«يَدرِّ
 ألفه قلمداران.

(املوافق ملا بني عامي . هـ.ش١٣٦٧حتى  ١٣٦٣ج) من اجلدير بالذكر أنه بني السنوات 
مرات للجلطة الدماغية,  ٣قلمداران  م) وبعد أن  تعرض املرحوم١٩٨٨إىل  ١٩٨٤

وأصبح طريح الفراش يف املستشفى, قام الفقيه الشيخ منتظري بلطفه وكرمه بإرسال 
, خشية أن يكون −عرب أحد علامء الدين  − مرتني متواليتني  ,مبلٍغ كبٍري من املال ألرسته

ان يف كلتا وقد شكرت أرسة املرحوم قلمدار. بحاجة إىل املال ألجل الدواء والعالج
نت موقفه, واعتذرت عن قبول املال لعدم حاجتها  املرتني لطف الشيخ املنتظري وثمَّ



 
 

 

 رمحهام اهللا!. هذا أيضًا عالمة أخرى من عالمات املحبة بني األستاذين املرحومني . إليه
 

يل بَ قُ −  »دراسة نصوص اإلمامة − طريق االحتاد «كتابه » قلمداران«ذ نرش األستا عندما −١
يم احلائري أرسل الشيخ مرتيض حائري نجل آية اهللا الشيخ عبدالكر −ثورة انتصار ال

بيته, وملا ذهب إىل  هاألستاذ وطلب منه أن يأتي إىل  قم رجالً مؤسس احلوزة العلمية يف
? »نصوص اإلمامة«أنت ألفت كتاب ئري: أ بيت احلائري, قال له احلااألستاذ إىل

قال له ! الكتاب اسمي عىل ىرأقول أنا مل أكتبه! ولكن ال يُ  فأجاب األستاذ: أنا ال
قتل أُ احلائري: يمكن أن ُتقتل بسبب تأليف هذا الكتاب! قال األستاذ: ما أسعدين! لو 

السوق فافعل, من أجل عقيديت, ثم قال له احلائري: لو بإمكانك أن جتمع الكتاب من 
فأجاب األستاذ: ليس هذا بإمكاين, طبعه رجٌل آخر ونرشه, وأنت  !ثم ادفنه أو أحرقه

لو بإمكانك اشرت مجيع النسخ واحرقها, ومن جانب آخر يطبع آالف الكتب للدعاية 
 ومؤلفيها?!للشيوعية وتبليغ البهائية, فلامذا ال تقفون أمام هذه الكتب 

, ويف ليلة العرشين من شهر رمضان املبارك انتصار الثورة عىلبضعة أشهر  ِيضّ وبعد مُ 
ا الشهر هذيف كان األستاذ عىل عادته يأيت م) عندما ١٩٧٩هجرية شمسية ( ١٣٥٨سنة 

ُعمُي أرسله املتعصبون −  مأجور, دخل رجٌل إىل مسقط رأسه قرية ديزجيان ويقيم فيها
وأطلق ستاذ يف منتصف الليل بيَت األ −البصرية وأفتوه بجواز قتل املرحوم قلمداران

ت الرصاُصة َح رَ َج  من اهلدف, املسافة رغم قربوهو نائم, ثم فّر, ولكن  عليه رصاصةً 
ت يف أرض الغرفة!رقبة برشَة   .قلمداران فقط واستقرَّ

وُنقل عن األستاذ أنه قبل يوم من حادثة االغتيال جاءه رجٌل من مدينة قم وسأله عن 
 ًا!ه عن الكتاب أيضآرائه وعقائده, وكذا سأل

حاولة من األسباب الرئيسية ملكانا مما الشك فيه أن تأليف كتاب اخلمس وطريق االحتاد 
 .تلكاغتياله 

ويداوم عىل  قتل األستاذ, وبعد هذا احلادث كان يأيت القريةكل حال, مل يشأ اهللا أن يُ  عىل
ُ َلَا ُهَو قل لَّن يُِصيبَنَ أنشطته كام يف السابق مؤمنًا بقوله تعاىل: ﴿ َّ َّ َما َكَتَب ٱ ِ ٓ إ ا



 

  

 

َٰنا  .]٥١[احكوبة:  ﴾...َمۡولَ
طبقًا لرواية شهود العيان من أهل القرية الذين كانوا يف تلك الليلة مشغولني بسقاية 

 بساتينهم, يمكن رشح حادثة االغتيال تلك بالصورة اآلتية:   

يف ليلة العرشين من شهر  القرية إىل ثالثة أو أربعة أشخاص راكبني سيارةً  دخل
نان ثاودخل . للفرار الرسيع ومستعدةً  رمضان, وأوقفوا السيارة عىل جرس القرية جاهزةً 

أبناء كان يف حديقة البيت بني األشجار, و وَكَمنَامنهم منتصف الليل بيَت األستاذ 
 باَب أن ال متعجبنييرون هم كانوا األستاذ يقفلون الباب مرات عديدة من الداخل, ولكن

رأى ويف منتصف الليل بعدما . إىل الكارثة التي تنتظرهم أصالً  هم مل ينتبهوالكن ,مفتوٌح 
 غرفةَ  ,مسّدسه املهامجون أن الكل قد ناموا, دخل الضارب معه املصباح الكاشف و

, النومال تستطيع تلك الليلة كثريا  قلقةوكانت زوجة األستاذ . ألستاذباالنوم اخلاصة 
 !: عيلفنادتابنه عيل  هأن تظنوارد رأت الوحينام 

زوجة األستاذ كانت فّر من البيت, وأطلق النار برسعة عىل األستاذ وو القاتلخاف و
وكذا األوالد بعدما سمعوا صوت الطلقة . تستطيع أن تتكلم من شّدة الفزع ترصخ وال

ونقلوا النارية كانوا يرصخون ويقولون: قتلوا احلاَج السيد, واجتمع أهايل القرية 
وبعد أيام جاء شابٌّ . »كامكار« ىدخلوه يف مستشفأمدينة قم و األستاذ من القرية إىل

» قلمداران«األستاذ تابعه ابن ن طلبة العلم وسأل عن األستاذ, ومكان ومن ظاهره أنه 
 .يف مدينة قم» خيجال قايض«أنه دخل إحدى احلوزات العلمية يف حملة  فرأى

ش/ ١٣٦٠هي وفاة أحد أبناءه يف سنة خرى التي أثرت عىل حياة األستاذ واحلادثة املؤملة األ − ٢
, وتأمل األستاذ كثريًا بسبب هذا احلادثة املؤسفة, حتى أدى ذلك إىل إصابته بجلطة   ه١٣٩٩

 .دماغية, ومل يستطع أن يستمر يف التأليف ولكنه مل يرتك القراءة إىل حد اإلمكان

 . قم» ساحل«سجنه يف سجن  يه» قلمداران«اة السيد احلادثة املؤسفة األخرى يف حي −٣

إثر  ىعىل رسير املستشفمستلقيًا كنت يف أحد األيام ذكر األستاذ هذه الواقعة وقال: 
 بتهمة, فجاء رجالن من قبل حمكمة الثورة واعتقالين اللتني أصبت هبام السكتتني

هنام مل يسمحا يل بأخذ بعض كتبي ونقالين إىل السجن, وحتى أبمعارضة الثورة, وظفرا 



 
 

 

, وكنت يف ذاك الوقت مصابا بأمراض خطرية وحتى إليها األدوية التي كنت أحتاج
ويف . أنني مل أستطع أن أسيطر عىل بويل, وكنت أمحل اجلهاز اخلاص للمواقع الرضورية

عانيت حتى و, اً زجاج الغرفة مكسور يكن معي إال بطانية صغرية, وكان السجن مل
الَعشاء; ألن بقية املسجونني هنبوا  أتناول طعامع أن و مل أستطِ . القارصد الفجر من الرب

وملا رأيت الوضع يف السجن نويت . ناولني فقط أحد املسجونني بقية طعامه. الطعام
 .الصيام من فجر اليوم التايل

بيت آية اهللا املنتظري وكان آنذاك نائبا عن اخلميني (وجديٌر بالذكر  وذهب أوالدي إىل
معرفة قديمة وكان األستاذ يقول: » قلمداران«أنه كان بني آية اهللا املنتظري وبني األستاذ 

هان), ويف يف نجف آباد إصب» احلكومة يف اإلسالم«أن آية اهللا املنتظري كان يدّرس كتايب 
موا االعتذار س الثورة دخلوا السجن مضطربني وقدَّ الصباح رأيت أن بعض حر

تصلوا بأبنائي كي حيرضوا يل بعض األلبسة, ثم رهنوا وثيقة وأخرجوين من السجن وا
 .استمالك البيت وأطلقوين

ودية بني األستاذ وبني آية اهللا هناك عالقات كن تمل  ولو ,اآلن تصوروا لوال فضل اهللا
 ?!معه سيتعاملونسها كانت الثورة وحراملنتظري كيف 

جماهدهتاي خاموش = «باسم  وجديٌر بالذكر أن إدارة الثقافة يف قم أقامت معرضا
الناس كأن  أىمر ىليف هذه املدينة ووضعوا بعض كتب األستاذ ع» املجاهدات الصامتة

هذه الكتب حتمل األفكار والعقائد االنحرافية, كام أهنم وضعوا بعض الوثائق 
 .واملستندات ضد آية اهللا املنتظري يف هذا املعرض أيضاً 

 
كان رمحه اهللا طوال حياته رجًال صادقًا, عفيفًا, صادق الوعد, عابدًا, زاهدًا, شجاعًا, سخيًا 

ومجيع من كان هلم صلة باألستاذ كانوا يبجلونه ويعرفون عنه أنه رجل عظيم, بسيط . ورصحياً 
س; كأنه اقتدى العيش, بعيد عن الرياء والتكلفات االجتامعية وغري معتٍن بالطعام واللبا

 .باألخالق احلسنة بأكابر الدين احلنيف, وكانت حياته تشبه حياة السلف وقائدي األمة اإلسالمية

املدارج احلكومية إىل يقفز وكان باستطاعته أن اآلفاق  قد طبََّقت ُشهرُته ومع أنه كان رجالً 



 

  

 

العلم ب يضحيزهده يف الدنيا منعه من أن  إىل أن, مرفهةً  الرفيعة ويوفر لنفسه وألرسته حياةً 
التقية واخلرافات واألباطيل املرّوجة يف البيئة اإليرانية; بل وقف مع احلق  يف سبيلوالتقوى 
 !فام أسعده. تع املادية احلقريةورفض املصامدا ً

 
ستاذ يكتبها يف اجلرائد واملجالت املختلفة, ترك إضافة إىل املقاالت والبحوث التي كان األ

الفارسية,  لنا أيضا ثروة ثمينة من الكتب; ألف بعضها وترجم البعض اآلخر من العربية إىل
 :وكلها كتب نفيسة, منها

وهذا الكتاب من آثار العالمة اخلاليص, وقد ترجم » املعارف املحمدية«ترمجة كتاب  −١
 .م)١٩٥٦(يطابق سنة  حسب التقويم اإليراين .ش.  ه ١٣٣٥وطبع قبل سنة 

اخلاليص, وكان كرسالة يوضح فيها العالمة العالمة تأليف » إحياء الرشيعة«ترمجة كتاب  −٢
 .وطبعه» آئني جاويدان«اخلاليص بعض املسائل الفقهية, وترمجه األستاذ بعنوان: 

وهذا الكتاب » ادة والسالماإلسالم سبيل السع«ترمجة كتاب » آيني دين يا أحكام اسالم« − ٣
 . ه١٣٧٦وطبعه يف سنة » قلمداران«أيضا من مؤلفات العالمة اخلاليص, وترمجه األستاذ 

وهذا الكتاب . م١٩٦١املشهور يف سنة » السامء برشىأرمغان آسامن = «تأليف كتاب  −٤
 .»الوظيفة«قد نرشه من َقبل ضمن سلسلة مقاالت يف جريدة 

» اجلمعة«بات وجوب صالة اجلمعة, وهذا الكتاب ترمجة لكتاب يف إث» رمغان إهليا« −٥
 .تأليف العالمة اخلاليص

 . ه١٣٦٢رسالة يف احلج أو املؤمتر اإلسالمي العظيم يف سنة  −٦

, وهذا الكتاب خمطوط بخطه »االستمالك يف إيران من وجهة النظر اإلسالمي«رسالة  −٧
 .ومل يطبع إىل اآلن

 .ليه السالمقيام اإلمام احلسني ع −٨

» حكومت در اسالم = احلكومة يف اإلسالم«تأليف املجلد األول من كتاب نفيس باسم  −٩
مبحثا, ومل يكتب مثله ِمن قبل يف  ٦٨ودرس أمهية احلكومة وكيفية تأسيسها يف ضمن 



 
 

 

 .إيران, بل وإىل اآلن ليس هلذا الكتاب نظري يف املحافل العلمية يف إيران

قال: كان آية اهللا املنتظري يدّرس هذا الكتاب يف نجف آباد  وُسمع من األستاذ أنه
 .إصبهان قبل ثورة اخلميني

وبني األستاذ السبب الدافع لتأليف هذا الكتاب وقال: رأيت يف املنام ليلة اإلثنني 
من اهلجرة أنني مع بعض اإلخوة يف  ١٣٨٤السابع والعرشين من شهر حمرم سنة 

أنا البّد أن أغسل جثامنه وسائر اإلخوة يساعدونني يف كربالء, وكأنه تويف احلسني و
. فاستيقظت من النوم. هذا املهام, فتهيأت نفيس وقصدت الوضوء قبل كل يشء

وعّربُت نومي بأين سأغسل وجه اإلسالم من اخلرافات واألوهام بتأليف هذا الكتاب 
هلذه النعمة فشكرا . والكتب األخرى وأظهر للناس الوجه احلقيقي الساطع لإلسالم

 .بدأت بصالة قيام الليل, واحلمد هللا

 . يف العطلة الصيفية» ديزجيان«ثم من الغد بدأت بتأليف هذا الكتاب وكنت يف قرية 

ة اخلاليص يف , هذا الكتيب الصغري ترمجة لوصية العالم»هل هؤالء مسلمون?«رسالة  − ١٠
ويف » هل هم مسلمون?: «وقد أماله سكرتريه, ثم طبع بعنوان  ه١٣٧٧املستشفي سنة 

وهي ترمجة » ايران در آتش ناداين = إيران يف نار اجلهل«ضمنه رسالة قصرية باسم: 
 .من مؤلفات العالمة اخلاليص» رش وفتنة اجلهل يف إيران«بعض املواضع من كتاب 

يف مخس جملدات » راه نجات از رش غالت = طريق النجاة من رش الغالة«جمموعة  −١١
بحث يف الوالية  − ٣اإلمامة,  − ٢علم الغيب,  −١ملباحث التالية: ا عىليشتمل 

بحث يف الغلو والغالة وطبع  −٥بحث يف الشفاعة,  −٤وحقيقتها (مل يطبع بعد), 
 تزيار«يارة وعامرة املقابر وطبع باسم بحث يف حقيقة الز −٦ضمن بحث الشفاعة, 

نسخة تقريبا و نرش بني  ٥٠وصورت منه قديمة الكاتبة اللة اآل(طبع ب. »وزيارتنامه
 ).حمبي قلمداران فقط

وطبع بمساعدة املهندس بازركان يف رشكة األسهم, ومنعت السلطة » الزكاة«كتاب  −١٢
 .الدينية نرش هذا الكتاب إىل حني

ألفه األستاذ بعد كتاب الزكاة, ومل يطبع هذا الكتاب ألن احلوزات » اخلمس«كتاب   −١٣



 

  

 

ة خاصة حول هذا املوضوع, ونسخه بعض زمالء األستاذ وعلامء الشيعة هلم حساسي
رضا «و » نارص مكارم شريازي«باآللة الكاتبة يف إصفهان ونرشوه, وكتب آية اهللا 

مجيع عن » قلمداران«وغريمها ردودا عىل هذا الكتاب القيم, وأجاب األستاذ » استادي
 .»سمْ اخلُ « هكتاب إىلهذا الردود وضمها 

, ومن املعلوم أن الشيعة تشتعل برسعة عند »اد = طريق اإلحتادشاهراه احت«كتاب  −١٤
وقائع بعد رحلة المباحث اإلمامة و وهذا الكتاب اشتمل عىل. سامع مسألة اإلمامة

. واإلمامة اخلالفة وموضوع ساعدة, , واجتامع الصحابة يف سقيفة بنيالرسول
 .يلةقل بأعدادوهذا الكتاب ُنرش من ِقَبل بعض زمالء األستاذ 

 رسالةً  −الشيعة نيمن الرجال املذهبي− ,»ذبيح اهللا حماليت«ثورة بعّدة أعوام كتب القبل  −١٥
درج يف أو» رضب شمشري بر منكر غدير = رضبة السيف عىل منكر الغدير«باسم 

عنواهنا: برسالة » قلمداران«فأجابه األستاذ . فة ختالف احلق والعقلائرسالته مباحث ز
 ».آية اهللا حماليت عىلمن رجل قروي  ردٌّ =  ه آية اهللا حماليتپاسخ يك دهايت ب«

ودرس فيه مهام احلكومة اإلسالمية » احلكومة يف اإلسالم«املجلد الثاين من كتاب  −١٦
 .واحلاكم املسلم

 . » سنة الرسول من عرتة الرسول«رسالة  −١٧
 .عن مؤلفات األستاذ قلمداران اً خمترص اً نموذجهذا كان 

ترمجِة الكتب ونرش املقاالت و باإلضافة إىل املؤلفات واملصنفات جلدير بالذكر أنهاومن 
والبحوث الدينية والذب عن حوزة الدين, كان األستاذ يلقي اخلطب والدروس الدينية 

هان, فوالثقافية العديدة يف طهران (مسجد كذر وزير دفرت أيام آية اهللا الربقعي) ويف تربيز وأص
خلطبة مع هذه ا تمهمة يف صحن قرب احلسني يف كربالء حينام زارها, وطبع وكذا ألقى خطبة

 ».هزيارت و زيارتنام«كتاب 

                                                 
 :ومنشور يف موقع جمموعة موحدين عىل شبكة اإلنرتنت ,بعض كتب األستاذ طبعت ضمن هذه املجموعة (١)

http://www.mowahedin.com 



 
 

 

 
من شهر رمضان املبارك عام  تويف هذا العامل النحرير يف يوم اجلمعة التاسع والعرشين

سنة بعدما حتمل املشاق  ٧٦وقد مىض من عمره  )ش  ه ١٣٦٨ارديبهشت  ١٥(  ه١٤٠٩
احلقائق اإلسالمية والوقوف أمام البدع واخلرافات املوجودة يف املجتمع, واملتاعب يف سبيل نرش 

يف مقربة قم يف آخر شارع وكان عمره سّت وسبعون سنة, ودفن عرص ذلك اليوم 
 .بعدما حرض بعض أصدقائه وتالميذه جنازته, (جهارمردان)

إليراين, وقد صىل عليه عن مجيع مظاهر البدعة املرّوجة يف املجتمع ا خالياً  بسيطاً  وكان حفالً 
 .العالمة املوحد مصطفى حسيني طباطبائي

  .فريض اهللا عنه وعن سائر الدعاة املصلحني

  
كتور حنيف   ا

 م،  و ٥/٤/٢٠١٠املطابق لـ ه. ق.  ٢٠/٤/١٤٣١
  ه. ش.١٦/١/١٣٨٩
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 أخي العزيز:
 وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا 

وأسأل اهللا  طلبَت منّي أن أكتَب حوَل مذهب اإلمامّية وفقهه إمجاالً فاستجبُت لطلبَك 
تعاىل أن يصوَنني بفضله العظيم ِمن أيِّ تعّصٍب جاهّيل وُيلَهمني البصريَة واإلنصاف وسأسعى 

 أن يكوَن كالمي موجزًا واهللا املستعاُن وعليه التكالُن.
 مية يف مقابل املذاهب األخرى اإلسالمية عىل أنَّ اهللا اختار عليا ُبنَي أساُس مذهب اإلما

, وأّن الشورى للمهاجرين واألنصار الختيار صوأحد عرش من أبنائه خلفاء لرسوله األَكرم 
ولكن هذا االدعاُء خمالف للرسالة الرصحية التي نقلها  ,كان باطًال وغري مرشوع صخليفة النبي 

ين بايعوا أبا بكر وعمر «: "ج البالغةهن"كام جاء يف  اإلمامية عن عيلٍّ  إنه بايعين القوم ا
وعثمان، بل مابايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن خيتار وال للغائب أن يرد، وإنما الشورى 

ً فإن خرج  ً اكن ذلك هللا رضا عن للمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا بل رجل وسموه إماما
سبيل  ريَ وه إىل ما خرج منه فإن أىب قاتلوه بل اتباعه غَ دعة ردّ خارج بطعن أو ب أمرهم

  .»املؤمنني...
مزاحم املنقري املتوىف  وهذه الرسالة جاءت أيضًا يف كتاب وقعة صفني من تأليف نرص بن

  وهو من الكتب املعتربة والقديمة عند الشيعة, والذي ُأعيَد طبُعه يف إيران أخريًا.   ه٢١٢سنة 
ٰ ٱوَ ﴿هذه الرسالة يتوافق مع القرآن الكريم حيث يقوُل اهللا يف سورة التوبة: اد مف  بُِقونَ لسَّ

 ٱ
َ
لُونَ ۡل ۡ ٱ مِنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِينَ ُمَهٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡل ُ ٱ رَِّضَ  نٖ َسٰ بِإِحۡ  تَّبَُعوُهمٱ لَّ ْ  ُهمۡ َعنۡ  َّ َعدَّ  هُ َعنۡ  َورَُضوا

َ
 َوأ

                                                 
 ) هذا أسلوب درج عليه بعض املؤلفني لشد القارئ وكأن الرسالة كتبت ألجله شخصيًا.١(

إن : (١٩١ كتابه مستدرك هنج البالغة صقال الشيخ اهلادي كاشف الغطاء يف .٢٦٦) هنج البالغة, ص: ٢(
م واآلداب حاله كحال ما اعتقادنا يف كتاب هنج البالغة أن مجيع ما فيه من اخلطب والكتب والوصايا واحلك

 يروى عن النبي صىل اهللا عليه وآله وعن أهل بيته يف جوامع األخبار الصحيحة والكتب املعتربة).

 .٢٩) وقعة صفني البن مزاحم املنقري, ص: ٣(



 
 

 

ٰ  لَُهمۡ   ٱ اتَهَ َتۡ  رِيَتۡ  تٖ َجنَّ
َ
ٓ  ِلِينَ َخٰ  رُ َهٰ نۡ ۡل بَدٗ  فِيَها

َ
ٰ  اۚ أ   .]١٠٠: احكوبة[ ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َذ

املهاجرين واألنصاري ُوِعدوا باجلنة يف هذه اآلية الكريمة رصاحة, وكذلك  كام يالحظ أنّ 
مۡ ﴿يقول اهللا فيهم: 

َ
  .]٣٨: الشورى[ ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

ة من أهل اجلنّة وتشاوروا بينهم واختاروا شخصًا إمامًا للمسلمني, فهل وإذا اجتمعت مجاع
  !?»اكن ذلك هللا ر«: هذا العمل خمالٌف لرىض اهللا تعاىل? أم هو كام يقول عيل

بنفسها وال باآليات القرآنية  عجبًا أّن فرقة اإلمامّية ال تعتني بام تروي عن عيلٍّ 
  الرصحية!!

واهللا ما اكنت يل يف اخلالفة رغبة، وال يف الوالية إربة، «: "غةهنج البال"يف  قال عيل 
ها ومحلتموىي عليها    »ولكنكم دعوتموىي إ

للخالفة ووالية املسلمني, فلامذا مل يكن راغبًا فيها, وكان  إن كاَن اهللا قد اختاَر عليا 
  معرضًا عنها?

 سالته أيضًا?! إن كان اهللا قد اختار كاَن معرضًا وراغبًا عن نبّوته ور صوهل رسول اهللا 
للثقفي,  "كالغارات"للخالفة فلامذا بايع أبا بكر وعمر? كام رصحت هبا كتُب الشيعة  علّيًا 

  ومستدرك هنج البالغة, وكتب أخرى لفرقة اإلمامّية.
تل ملّا قُ  هـ أنَّ علّياً ٢٨٣أليب إسحاق الثقفي املتوىف سنة  "الغارات"يف كتاب مثًال نقرأ 

فمشيت عند ذلك «: فيها حممُد بن أيب بكر كتَب رسالًة إىل أصحابه يف مَرص متذكرًا أبا بكر يقول
  .»إىل أ بكر فبايعتُه

  .»ميمون النقيبة ,توىل عمُر األموَر وكان مريض السرية«: سويقول يف عمر 
  .»لنفسفالٌن ميموُن النقيبة إذا كاَن مبارك ا«: "الصحاح"قال اجلوهري يف 

                                                 
 .٣٢١ج البالغة, ص: هن) ١(

 .٣٣/٥٦٨, بحار األنوار للمجليس ٤/١٧٤, مستدرك هنج البالغة للمريجهاين ١/٣٠٤) الغارات ٢(

 .٣٣/٥٦٩, بحار األنوار للمجليس ١/٢٧٥, مستدرك هنج البالغة للمريجهاين ١/٣٠٧) الغارات ٣(

 .١/٢٢٧) الصحاح للجوهري ٤(



 

  

 

نقلها الشيعة بأنفسهم غري أهل السنة, ورصح هبا أسالف  هذه مفاد رسائَل عّيل 
  !اإلمامية فهل يبايع عيلٌّ الغاصب?

  !صحيحة? صوهل البيعة من شخٍص اختاره اهللا تعاىل خليفًة لرسوله 
ه مريض السريِة ميموَن النقيبة?  يمجد عٌيل ووهل يثني  فلامذا ال غاصبًا أو ظاملًا ويعدُّ

  ينصفون وال يّتقون اهللا?
أحسنا السريِة وعدال يف «قال يف أيب بكر وعمر:  أن عليا  "وقعة صفني"جاَء يف كتاب 

  . »األمة
ام كانا ظاملني غاصبني إننا إذا عرضنا ادعاء اإلمامية عىل القرآن  ,أما الشيعة اإلمامية فتقول إهنَّ

ِينَ ٱ﴿وجدنا أن اهللا يقول يف املهاجرين:  ٰ  إِن لَّ نَّ كَّ  ٱ ِف  ُهمۡ مَّ
َ
ْ  ِض ۡرۡل قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا  ةَ لزَّ

 ْ َمُروا
َ
ِ  َوأ  ٱب

ۡ ْ َوَنَهوۡ  ُروِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  ا ِ  ُمنَكرِۗ ل َّ ِ ٰ  َو  ٱ قَِبةُ َع
ُ
  .]٤١:  احلج[ ﴾٤١ ُمورِ ۡل

وظلموا وآذوا فاطمَة  أما الشيعة فتقول: ملّا أعطاهم اهللا القدرَة غصبوا خالفة عيلٍّ 
  .الزهراء بكرس ضلعها

ِينَ ٱ﴿يقول اهللا تعاىل يف سورة احلج:  خۡ  لَّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا ٓ  َحقٍّ  بَِغۡيِ  رِهِمدَِي َّ ِ ن إ

َ
ْ  أ  َربَُّنا َيُقولُوا

ۗ ٱ ُ ِ ٱ عُ َدفۡ  َ َولَوۡ  َّ َمۡت  ٖض بَِبعۡ  َضُهمَبعۡ  لَّاَس ٱ َّ َُّهّدِ ٰ  ل ٰ وَ  َوبَِيعٞ  ِمعُ َصَو  َكرُ يُذۡ  ِجدُ َوَمَسٰ  تٞ َصلََو
ِ ٱ مُ سۡ ٱ فِيَها نَّ  اۗ َكثِيٗ  َّ ُ ٱ َوَلَنُصَ هُ  َمن َّ َ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ يَنُصُ ِينَ ٱ ٤٠ َعزِيزٌ  لََقوِيٌّ  َّ ٰ  إِن لَّ نَّ كَّ  ُهمۡ مَّ

                                                 
 .٢٠١) وقعة صفني البن مزاحم املنقري, ص: ١(

حممد حسني فضل اهللا منتقدًا قصة كرس ضلع فاطمة: (.. أنت إذا كان واحد جاء  ى) يقول آية اهللا العظم٢(
وهجم عىل زوجتك ويريد أن يرضهبا, هل تقعد يف بيتك وبالغرفة وتقول: ال حول وال قوة إال باهللا?! أو 
هتجم عىل الذي جاء يرضب زوجتك?! عيل بن أيب طالب سالم اهللا عليه, هذا الرجل الذي دوخ األبطال 

: (ملاذا الزهراء تفتح الباب? يرتك اجلامعة هيجمون عىل الزهراء هبذا الشكل وهو قاعد يف البيت ..) ثم يقول
.. أنت إذا كنت موجود يف البيت وزوجتك موجودة ودق الباب أحد, خصوصًا إذا جاء رجال أمن 
ليعتقلوك, هل تقول المرأتك: أنت اخرجي? ... يعني اإلمام عيل جبان, ما عنده غرية?!! يقولون: 

أن ال يدافع عن زوجته) انظر احلوزة العلمية أوصاه, أوصاه بأن ال يفتح املعركة يف اخلالفة وليس  صالنبي
 .٢٨−٢٧تدين االنحراف ص 



 
 

 

 ٱ ِف 
َ
ْ  ِض ۡرۡل قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ أ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ َمُروا

َ
ِ  َوأ  ٱب

ۡ ْ َنَهوۡ وَ  ُروِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  ا ِ  ُمنَكرِۗ ل َّ ِ ٰ  َو  قَِبةُ َع
 ٱ
ُ
 .]٤١  ،٤٠:  احلج[ ﴾٤١ ُمورِ ۡل

املوثقة, ونؤمن بادعاءات هذا  أحيق لنا أن نعرض عن اآليات القرآنية ورسائل عيل 
 وذاك, وبالتايل نضع الفرقة بني األمة اإلسالمية?

َ ﴿أمل يقل اهللا سبحانه:  ْ  َو قُوا  ?]١٠٣: عمران لآ[ ﴾َتَفرَّ
والزموا السواد األعظم فإن يد اهللا مع اجلماعة وإياكم «يف هنج البالغة:  أمل يقل عيل 

 ?»فرقةواحك
وأرادوا منه أن يبايعوه وهو  عجبًا ذلك اليوم الذي ازدحم املسلمون فيه عىل باب عيلٍّ 

 .»َدُعوىي واحكمسوا غريي«يقول: 
 ُمرصا عىل نبذها.وعاقبة األمر أن ريض هبا بعد أن كان 
فلامذا هذا االستنكاف? وملاذا مل يقبل مهمته التي  صإن كاَن قد اختاره اهللا خلالفة النبي 
 أعطاه اهللا إياها إالَّ بعد اإلرصار الكثري?

قد أنكح «وملاذا كان يقتدي باخللفاء يف الصلواِت? كام ّرصح به صاحب وسائل الشيعة: 
 .»اَءهمور  وصىّل يلعٌّ  صرسوُل اهللا 

 هذا هل واملبتدعني? والغاصبني الظاملني يؤيد – اإلمامّية قولِ  عىل بناءً  – ملاذا كان عيلٌّ 
 !سالم?اإل لتقوية كانَ  كلُّه

ملاذا ال يوجد يف القرآين اسٌم ووصٌف لألئمة االثني عرش, ولكن جاء الكالم بالتفصيل 

                                                 
 .١٨٤) هنج البالغة, ص: ١(

 .١٣٦ ) هنج البالغة, ص:٢(

 .٨/٣٠١) وسائل الشيعة ٣(

هـو احلفـاظ عـىل بيضـة  ) من تناقض الشيعة يف هذه املسألة أهنم يدعون أن الباعث لسـكوت اإلمـام عـيل ٤(
صل هذا الدين (اإلمامة) اغتصب وضاع! كيف لديٍن أن يكون حمفوظًا وقد ضاع اإلسالم! ثم يزعمون أن أ

 أصله?!



 

  

 

 ?غريهمقامن وهارون وحول أصحاب الكهف وذي القرنني ول
هل يمكن أن يسكت كتاب اهلداية عام يسبب االختالف والفرقة بني األمة يف قروٍن متعاقبة, 

 ويبحث بالتفصيل يف األسالف والقدماء? أين ذهَب إنصافكم?
 يستشهدون بحديث الغدير مراراً  − هداهم اهللا إىل طريق احلق والصواب− نجد علامء اإلمامّية 

حني كان يف الطريق بني مكَة  ص للخالفة والنبيُّ  اختار عليا  ص وأنَّ رسول اهللا ,وتكراراً 
, , عن والية عيلٍّ املدينة حتّدث بمناسبة خالٍف كان قد حدث بني بعض الصحابة وعيلٍّ و

ثم أتى بالقرينة وقال:  »َمن كنُت مواله فهذا يلعٌّ مواله«: صأي حمبته, ال عن خالفته, ألنه قال 
 إذًا ما العالقة بني املحبة والعوِن, وبني اخلالفة? »االه، وخِد من خداهامهلل واِل من و«

.بحَّ املوىل هو الذي جيب أن ن أين ثبت أن َمفَعل جاَء بمعنى  ه, ليس معناه اخلليفة أو الويصُّ
 !أفعل كي يتضَح أن املوىل معناه أوىل?

ْ لَُموٓ َتعۡ  لَّمۡ  فَإِن ...﴿أليس يف القرآن:  ٓ  ا ٰ فَإِخۡ  ُهمۡ ءَ َءابَا ٰ  ّلِينِ ٱ ِف  نُُكمۡ َو  ﴾...ِلُكمۡ َوَمَو
 ?]٥: االحزاب[

َ ٱ فَإِنَّ  ...﴿أمل يأت يف سورة التحريم:  ٰ َموۡ  ُهوَ  َّ ۡ ٱ لِحُ َوَصٰ  يُل وَِجۡبِ  هُ لَ  ?]٤: احكحريم[ ﴾...مِنِيَ ُمؤۡ ل
 ?صّي هل (املوىل) جاء بمعنى املتكفل واملراقب? وعىل هذا فاملؤمنون متكفلون بالنب

الذين هم املخاطبون هبذه الكلامت يف  صيا له من فهم! فلامذا مل يفهم صحابة رسول اهللا 
 حديث الغدير هبذا املعنى الذي تّدعي اإلمامية?

قيل: ألم يقل رسول اهللا من «حسن املثنى وهو يقول:  روى ابُن عساكر عن حفيد عيلٍّ 

                                                 
 ) وقد أسهب الشيخ حممد باقر سجودي يف بيان هذا املوضوع يف كتابه (ملاذا مل يذكر اسم عيل يف القرآن?). ١(
وينبغي  مة عيل هذا احلديث املسمى بحديث الغدير يستدل به الشيعة عىل إما .٣٧/٢٢٥) بحار األنوار ٢(

) أما الزيادات األخرى فال من كنت مواله فعيل موالهالتنبيه أنه ال يصح منه من طرق أهل السنة إال قوله (
 .٣٤٤ – ٤/٣٣٠تصح, انظر السلسة الصحيحة لأللباين 

يف ذكـره يف  مل حيتج هبذا احلديث يف السقيفة! فلو كان نصًا رصحيًا عىل إمامتـه مل يـرتدد ) بل إن اإلمام عيل ٣(
 ذلك املوضع.



 
 

 

واهللا لم يعن رسول اهللا بذلك اإلمارة  ولكن !كنت مواله فهذا يلع مواله؟ فقال: بىل
والسلطان، ولو أراد ذلك ألفصح هلم به، فإنَّ رسول اهللا اكن أفصح املسلمني، ولو اكن األمر 
كما قيل، لقال: رسول اهللا: يا أيها اجاس هذا و أمركم والقائم عليكم من بعدي فاسمعوا 

ا هلذا األمر وجعله القائم للمسلمني من  وأطيعوا، واهللا لنئ اكن اهللا ورسو اختارا عليًّ 
 . »بعده، ثم ترك يلّع أمر اهللا ورسو لاكن يلّع أول من ترك أمر اهللا ورسو

, ثم يأيت أناس حيرفون رسائل عيل وأوالده وال يبالون انظروا كيف حيكم حفيُد عيلٍّ 
وا الضاللة إىل أكثر بذلك, ليكون كالمهم وآراؤهم مقدمة عىل كالم عيل وأوالده? وينسب

 املسلمني من صدر اإلسالم حتى يومنا هذا, أال خيافون من احلساب يوم القيامة?
ايتوىي بدواة «وقد يستدلون يف بعض األحيان بام جاء يف صحيح البخاري ما نصه: 

 ً ترك الكتابة ألّن  صثم يقولون إن النبي  »وقرطاس أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعدي أبدا
طبقًا لرأي اإلمامية يريد أن  صوكان النبيُّ  »حسبنا كتاب اهللا«اخلطاب قال: عمر بن 

 .يكتب شيئًا حول خالفة عيل 
 ولإلجابة عىل ذلك نقول:

أمّيًا وليس يف استطاعته أن يكتب بنفسه, ولكن جاء يف هذه الرواية  صكان النبي  أوالً:
 .»أميل عليكم«قول وإن كان املقصود من الكتابة إمالؤها في »أن اكتب«

: قال حيث األمة يف الضاللة وقوع – اهللا معاذ – صطبقًا هلذه الرواية فقد أراد النبي  ثانيًا:
ِينَ ٱ يَئَِس  مَ وۡ ۡلَ ٱ...﴿ومل يكتب, والقرآن الكريم يقول:  »أكتب لكم« ْ  لَّ  دِينُِكمۡ  ِمن َكَفُروا

 َ كۡ  مَ وۡ ۡلَ ٱ نِۚ َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َتۡ  فَ
َ
تۡ  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

َ
 َورَِضيُت  َمِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َوأ

ٰ سۡ ۡلِ ٱ لَُكمُ   .]٣: دة املائ[ ﴾...ادِينٗ  مَ َل
ترك أمر اهللا ألجل  صإن كان هذا األمر من اهللا سبحانه فكيف جيوز أن يقاَل إّن النبي  ثالثًا:

 !خمالفة عمر بن اخلطاب?

                                                 
 .١٣/٦٩) تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ١(

 .١١٤صحيح البخاري كتاب العلم, باب كتابة العلم برقم   )٢(



 

  

 

شيئًا ومل يعّني نائبًا, فلامذا فرقة اإلمامّية  صكتب النبيُّ وإن كان احلديث صحيحًا, ومل ي رابعًا:
 ?! اآلخرين عىل أمٍر مل يتمَّ بعدختالف األمَة اإلسالمّية وتنسُب الضاللة إىل

لو كتب هذه الرسالة فإنه سيختار اثني عرش إمامًا من  صمن أين هلم أن النبي  خامسًا:
 ?صوا عىل ما يف ضمري رسول اهللا هل عندهم علم الغيب? وكيف اّطلع ?!أهل بيته

إن كانوا يعتمدون عىل صحيح البخاري فلامذا ال يقبلون هذا احلديث الذي يقول  سادسًا:
إىل اجلبل وقال:  صوأشار النبيُّ  صعد جبل أحد مع أيب بكر وعمر وعثامنَ  صإن النبي 

 .»فليس عليك إالَّ نيبٌّ وصّديٌق وشهيدان«
 جيب علينا أن نّتبعها. كثرية يف عيلٍّ  عندنا روايات ويقولون:

توجب علينا اتباعهام, ويمكن  هناك روايات كثرية أيضًا يف أيب بكر وعمرَ  ونحن نقول:
أنَّه قال:  ص الرسولاجلمع بني هذه الروايات وال خالف بني بعضها البعض أبدًا كام جاء عن 

 .»اقتدوا بالثين من بعدي أ بكر وعمر«
إ ال أدري ما بقا فيكم فاقتدوا بالثين من بعدي، وأشار إىل أ «: صوكام قال 
 رواه الرتمذي يف صحيحه واآلخرون بأسانيد خمتلفة. »بكر وعمر

, ولكن وأهل البيت البتة, وكذا فضل عيلٍّ عىل سائر اخللفاء نحن ال ننكر فضل عيلٍّ 
نفسه التي جاءتنا من طرق  مع أحاديث عيلٍّ  مسألة اختياره من اهللا للخالفة أمٌر ال يتوافق

 الشيعة اإلمامية فضًال عن الروايات التي رواها أهُل السنة.
                                                 

 .٣٤٩٦(لو كنت متخذا خليًال) برقم  ص) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ١(

 .٣٦٦٢كليهام برقم  ب) جامع الرتمذي كتاب املناقب باب مناقب أيب بكر وعمر ٢(

 .٣٦٦٣كليهام برقم  ب) جامع الرتمذي كتاب املناقب باب مناقب أيب بكر وعمر ٣(

) ما ذكره املؤلف من أنَّ أهل السنة ال ينكرون فضل عيل وسائر أهل البيت فهذا حق وكتبهم تشهد بذلك, ٤(
أفضل  سأهل السنة أن أبا بكر  عىل سائر اخللفاء, فإطالق غري صحيح بل أمجع سوأما قوله يف تفضيل عيل 

فجامهري أهل السنة عىل  سوبني عثامن  سواختلفوا يف املفاضلة بني عيل  سالصحابة ويأيت بعده عمر 
رابع الصحابة يف الفضل ريض اهللا عنهم أمجعني وهذا ال يقتيض القدح  سوعىل هذا فعيل  ستفضيل عثامن 
 يف أحد منهم.



 
 

 

ه الشيعة من أنفسهم يف كتابه مروج  مثًال إضافًة عىل ما سبق يقول املسعودي الذي تعدُّ
قدناك وال فقالوا يا أمري املؤمنني: أرأيت إن ف ،يسألونه دخل اجاُس بل يلع «الذهب: 

 .»نفقدك أنبايع احلسن؟ قال: ال آمركم وال أنهاكم، وأنتم أبرص
أال تعهد يا أمري املؤمنني؟ قال: ال؛ ولكين أتركهم كما «: ويقول أيضًا قال الناس لعيلٍّ 

 .»صتركهم رسول اهللا 
ل أهُل يف كتب تارخيهم وحديثهم, وقد نق هذه آثاٌر رواها الشيعة اإلمامية عن عيلٍّ 

ما يشبه هذه اآلثار يف كتبهم, مثل ما رواه أمحُد بن حنبل يف  عنه  السنة والشيعة والزيدية
 قريبًا من تلك اآلثار التي نقلها اإلمامية وهي من حجتنا عليهم عند اهللا. "مسنده"

للمجليس أن  "بحار األنوار", و"وسائل الشيعة", و"مستدرك الوسائل"مثل ما جاء يف 
والواجب يف حكم اهللا وحكم اإلسالم بل املسلمني بعد ما يموت إمامهم «قال:  ياعل

ً  ،أو يقتل م، أن ال يعملوا عمًال وال  ضاًال اكن أو مهتديا م أو حرام ا مظلوماً، حالل ا
ء قبل أن خيتاروا ألنفسهم حيدثوا حدثاً، وال يقدموا يداً أو رجًال، وال يبدؤ  حبار يف( –وا ب

ً  –) أمرهم جلميع نواراأل ً  إماما ً  عفيفا ً  خملا  .»سنةلوا بالقضاء خرفا
 يعدُّ اإلمامة أمرًا اختياريًا ال انتصابيًا ومعينًا من اهللا سبحانه. فهنا كام ترى أنَّ عليا 

كيف يفهم سبعة وسبعون ألف شخص من حديث الغدير أّن علّيًا  :وبناًء عىل قول اإلمامية
                                                 

 .١/١١٠هراين ) انظر الذريعة آلغا بزرك الط١(

 .٢/٤١٢) مروج الذهب ٢(

 .٢/٤١٢) مروج الذهب ٣(

) الزيدية إحدى فرق الشيعة نسبتها ترجع إىل مؤسسها زيد بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بن أيب ٤(
طالب ريض اهللا عنهم أمجعني الذي صاغ نظرية شيعية يف السياسة واحلكم وقد جاهد من أجلها وقتل يف 

كان يرى صحة إمامة أيب بكر وعمر وعثامن ريض اهللا عنهم مجيعًا, ومل يقل أحد منهم بتكفري أحد سبيلها, و
 من الصحابة ومن مذهبهم جواز إمامة املفضول مع وجود األفضل.

 .١٠٧٨رقم احلديث  ١/١٣٠) مسند أمحد بن حنبل ٥(

مستدرك الوسائل  ٤/١٩١وسائل الشيعة  ١٤٤−٣٣/١٤٣, بحار األنوار ٢٩١) كتاب سليم بن قيس ص ٦(
١٢٤−٧/١٢٣. 



 

  

 

ىل ألمر اخلالفة ثم سكتوا كلُّهم وقبلوا خالفة أيب بكر وذلك بعد مّيض أقّل من اختاره اهللا تعا
 شهرين?!

 !هل املهاجرون األولوَن الذين وعدهم اهللا باجلنة يف سورة التوبة كفروا كلُّهم?
ارتّدوا واختذوا أمر اهللا ورسوله وراَء ظهورهم, فلامذا  –معاذ اهللا  –لو فرضنا أّن املهاجرين 

 !األنصاُر الذين مل ينتفعوا من هذا, ومل خيتار اخلليفة من بينهم?سكت 
بعد  صوملاذا مل يطيعوا أمر اهللا ورسوله ومل يبايعوا عليًّا? أمل يكونوا هم الذين نرصوا الرسول 

 ...﴿أن همَّ قومه بقتله? أليسوا هم الذين ضّحوا بأنفسهم يف سبيل اهللا? أمل يقل اهللا سبحانه فيهم: 
ِ ٱوَ  ْ  ينَ لَّ وٓ  َءاَووا نََصُ ْ وَّ ْوَلٰٓ  ا

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك أ ۚ َحقّٗ  مِنُونَ ُمؤۡ ل َُّهم ا غۡ  ل ٞ مَّ  .]٧٤: نفالاأل[ ﴾٧٤ َكرِيمٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة

بغري دليل  هل كل أولئك املؤمنون احلقيقيون تركوا أمر اهللا ورسوله يف خالفة عيلٍّ 
 وبدون نفع الدنيا واآلخرة?

 عن هذه الدالئل الواضحة كّلها?!!هل يمكن أن نغضُّ الطرف 
 ولكن أين َمن ترك العنادا?!!    إن استفادوا لقد وضح املقاُل 

خطأ  وأكانوا معصومني من أّي سهٍو  صأّن أهَل بيت النبّي  االدعاء الثاين للشيعة اإلماميَّة
فقهية نسياٍن فال خطأ يف آرائهم أبدًا, ومن هنا جيب عىل املسلمني أن يتبعوهم يف أمور  وأ

. وتفسريية وال جيوز التمسك إالّ باألحاديث التي وردت يف كتبهم 

                                                 
قرابة الشهرين فالعهد  –ول موضوع اخلالفة فيها االتي تم تد −) وذلك أن بني حادثة الغدير وحادثة السقيفة ١(

وال غريه من الصحابة  بحديث الغدير وحادثته قريب جدًا لكن مع ذلك مل حيتج بحديث الغدير ال عيل 
 غدير نٌص عىل إمامته.عىل أحقيته باخلالفة كون حديث ال

وماهي املحصلة  يف خالفة عيل  ص) هذا ملحظ مهم من املؤلف وهو ما الباعث وراء ترك أمر رسول اهللا ٢(
من ذلك?! وما هي الفائدة الدنيوية التي فازوا هبا جراء ذلك?! وما هو الرتهيب الذي ناهلم حتى حيجموا 

 ?!صعن أمر رسول اهللا 
وهو من الكتب  "من ال حيرضه الفقيه"هبذا املعنى لألئمة مع أن القمي ذكر يف كتابه ) ينسب الشيعة العصمة ٣(

فكيف يكون بعد  ,١/٢٣٤انظر  ,مذهب للغالة صأن نفي السهو عن النبي الشيعة األربعة املعتربة عند 
 .٣/٢٤٠مقاين ات املذهب..?!! انظر تنقيح املقال للاميذلك من رضور



 
 

 

 وهذا االدعاء خطأ من وجوه:
أرفُع أهل بيته كلهم رشفًا ومنزلًة ومع  صأمجع اإلمامّية واآلخرون عىل أنَّ النبّي  أوالً:

 ...﴿: صالنبيَّ  ذلك مل يكن مصونًا من اخلطأ كام ثبت هذا بالقرآن حيث قال اهللا تعاىل خماطباً 
ذِنَت  لِمَ 
َ
َهاَيٰٓ ﴿ويقول يف آية أخرى:  ?]٤٣: احكوبة[ ﴾...لهم أ يُّ

َ
ٓ  ُتَّرِمُ  لِمَ  لَِّبُّ ٱ أ َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ  لََكۖ  َّ

زۡ  َضاَت َمرۡ  تَِغ تَبۡ 
َ
ٰ أ   .]١: احكحريم[ ﴾...ِجَك َو

هاد, أو أوقع هذه اآليات ُتوضح أنَّ النبي أخطأ أحيانا وأذن للبعض أن يتخلفوا عن اجل
  نفسه يف املشقة, وحرم نفسه من احلالل البتغاء مرضات أزواجه.

عىل خطئه  صواآلخرين يف أّن اهللا تعاىل كان يطلع نبيَّه  صولكن هناك فرق بني النبّي 
, من هنا كان اآلخرون صويأمره باإلصالح ولكن ليس هذا االرتباط إالَّ بني اهللا والنبّي 

 عىل خطأهم ألهنم ليس هلم مقاُم النبوة, هذه القاعدة تشمل أهَل بيت خيطئون ومل يطلعهم اهللا
  قل عنهم أخطاء يف التاريخ سيأيت ذكرها إن شاء اهللا تعاىل.أيضًا ونُ  صالنبّي 

بََّك  ُكرذۡ ٱوَ  ...﴿منها:  صجاء يف القرآن آيات رصحية تنسب النسياَن إىل رسول اهللا  ثانيًا:  رَّ
  .]٢٤: الكهف[ ﴾...نَِسيَت  إَِذا

 صعن أصحاب الكهف والنبيُّ  صاّتفق املفرسون عىل أنَّ مرشكي مكَة سألوا الرسول 
هم أن يأخذ اجلواَب هلم من الوحي غدًا ونيس أن يقول: (إن شاء اهللا) فقطَع اهللا الوحَي وعدَ 

َ ﴿وتربية له ثم نزلت هذه اآلية:  صمدًة تنبيهًا للنبي  ٰ  فَاِعلٞ  إِّنِ  ءٍ لَِشاْيۡ  َتُقولَنَّ  َو  َغًدا لَِك َذ
٢٣  ٓ َّ ِ ن إ

َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ يََشا ُ بََّك  ُكرذۡ ٱوَ  َّ   .]٢٤  ،٢٣: الكهف[ ﴾...نَِسيَت  إَِذا رَّ

أمل يقل اهللا  ?مصونني من كل أنواع النسيان واخلطأ صفكيف يكون أهل بيت النبي 
ا ...﴿: صه يّ سبحانه لنب يۡ ٱ يُنِسيَنََّك  مَّ َ  نُ َطٰ لشَّ ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َرىٰ ّلِكۡ ٱ دَ َبعۡ  ُعدۡ َتقۡ  فَ  لِِميَ لظَّ

  .]٦٨: نعاماأل[ ﴾٦٨
   متعددة, يف األحكام وغريها. وا يف مواضعَ أأخط صالتاريخ يبني أّن أهل بيت النبي   ثالثًا:

                                                 
, ٢/٧١٣, التفسري األصفى للفيض الكاشاين١٠٠−٤/٩٩مال فتح اهللا الكاشاين ) انظر زبدة التفاسري لل١(

 .١٥/٢٨٤تفسري الطربي 



 

  

 

 ،أما بعد«كتب رسالًة إىل واليه يف شرياز يقول فيها:  مثًال جاء يف هنج البالغة أنَّ علّيًا 
  .»ظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيلهوأبيك غّرىي منك، فإّن صالح 

عىل شرياز فتسّلط عىل  حيث أرسله والياً  ومنذر بن جارود هو الذي أخطأ فيه عيلٌّ 
ورسق منه أربعة آالف درهم ثم هرب إىل معاوية كام ذكر ذلك شارحوا هنج  املال بيت

  البالغة.
ليخربه عن خيانِة منذر بن  ًا عىل عيلٍّ حي ينزل وفكام ترى هنا حدث اخلطأ, ولكّن اهللا مل

  جارود ومل يطلع عىل أحواله ورسقة أموال الناس إالَّ بعد فراره.
 صىل يلع «هناك شاهٌد آخر وهو أنَّ الشيخ الطويس يقول يف كتابه هتذيب األحكام: و

ني صىل بل غري باجاس بل غري طهر واكنت الظهر ثم دخل، فخرج مناديه إنَّ أمري املؤمن
  .»طهر فأعيدوا، فليبلغ الشاهد الغائب

  ومن هذا يتضح أن اخلطأ والنسيان قد حدث من أهل البيت عليهم السالم.
 كتابه يف فصلٍ  يف –وهو من أعالم الشيعة اإلمامية  – كام روى حممد بن إدريس احليل

لت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت وهل يف :الّسهو فقال  اهللا عبد أل ذكرت«: قوله الرسائر
  .»اخلادم خليف ح حيفظ يلعَّ صلوا

كان خيالف أباه  وجاء يف كتب علامء الشيعة اإلمامية وتوارخيهم أّن اإلمام احلسن 
, فمعناه الفاضل يف بعض األمور السياسية والدينية, فإذا قلنا كان احلق مع اإلمام احلسن 

  احلق مع األب فاالبن هو املخطئ.  أّن أباه قد أخطأ, وإذا قلنا
                                                 

 .٤٦١) هنج البالغة, ص: ١(

 .٥٧−١٨/٥٥) انظر رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢(

 .٣/٤٠) هتذيب األحكام للطويس ٣(

ادس اهلجري وصاحب كتاب الرسائر الذي ) حممد بن إدريس احليل, من كبار فقهاء اإلمامية يف القرن الس٤(
هـ, انظر ترمجته يف مقدمة  ٥٩٨ُعِرَف فيه بآرائه اجلديدة اجلريئة يف الفقه وشدة انتقاده ملن سبقه, تويف سنة 

 كتابه الرسائر بتحقيق حممد مهدي اخلرسان.
 .٨/٢٥٣, وانظر وسائل الشيعة للحر العاميل ٤٨٤) الرسائر للحيل ص ٥(



 
 

 

إىل  هـ يف كتابه أخبار الطوال بمناسبة ذهاب عّيل ٢٨٢وكتب الدينوري املتوىف سنة 
فدنا منه احلسن فقال: يا أبت أرشت عليك حني قتل عثمان وراح «حرب اجلمل فقال: 

ك وغدوا وسألوك أن تقوم بهذا األمر  ع اجاس يف تقبله ح تأتيك طاعة مجيأال اجاس إ
عليك حني بلغك خروج الزبري وطلحة بعائشة إىل اكرصة أن ترجع إىل  اآلفاق، وأرشُت 

عليك حني حورص عثمان أن خترج من املدينة فإن قُِتل قُِتل  املدينة فتقيم يف بيتك، وأرشُت 
ء من ذلك  .»وأنت ذلئب فلم تقبل رأ يف 

مًا من كل خطأ ومع ذلك مل يقبل كان معصو هل يمكن أن يقال إّن اإلمام احلسن 
 رأيه? بالتأكيد ال. عيلٌ 

: أما انتظاري طاعة مجيع اجاس من مجيع فقال يلّع «لذا يردُّ عيلٌّ عليه ويقول له: 
اآلفاق، فإن اكيعة ال تكون إالَّ ملن حرض احلرمني من املهاجرين واألنصار، فإذا رضوا 

ليم وأما رجويع إىل بييت واجللوس فيه فإنَّ وسلّموا وجب بل مجيع اجاس الرضا والتس
ً باألمة ولم آمن أن تقع الفرقة وتتصّدع عصا هذه األمة، وأما  رجويع لو رجعت اكن غدرا
خرو حني حورص عثمان فكيف أمنين ذلك؟ وقد اكن اجاس أحاطوا بعثمان فاكفف يا 

 .»بين عّما أنا أعلم به منك
واألسئلة واألجوبة يف مصادر الشيعة اإلمامية رصاحة كام وقد جاء نظُري هذه االعرتاضات 

 نقرأ يف كتاب املجالس للشيخ املفيد, ويف كتاب بحار األنوار للمجليس أنَّ اإلمام احلسن 
اخرج من املدينة واعزتل فإنَّ اجاس البد هلم منك وإنَّهم «: قال ألمري املؤمنني عيلٍّ 

 .»تل هذا الرجل وأنت حارضهأتونك ولو كنت بصنعا، أخاف أن يق
 »يا بين أخرج من دار هجريت؟ وما أظن أحداً جيرت يلّع هذا القول؟!«قال عيلٌّ يف جوابه: 

مل يصب يف ظنه واّهتموه مع األسف بأنَّه شارك يف قتل عثامن. كام نقرأ  ورأينا أن علّيًا 
. كلُّ هذا يدّل عىل أّن ماميةشبيَه تلك اآلثار يف األمايل للشيخ الطويس وهو من أساطني اإل

                                                 
 .١٤٦وال للدينوري, ص: أخبار الط  )١(

 .٣٩−٤/٣٨منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة حلبيب اهللا اهلاشمي , ٣١/٤٨٧) بحار األنوار ٢(

 .٧١٤) األمايل للطويس, ص: ٣(



 

  

 

 .صاخلطأ حدث بالفعل ألهل بيت النبيِّ 
دليل آخر يثبت ذلك وهي األحاديث املتناقضة التي ُنقلت عن األئمة يف الكتب الفقهية 
للشيعة اإلمامية بحيث مل يمّكن هلم محُلها عىل التقية ألنَّه ليس هناك يشء يوجب اخلوَف والتقية 

 الذين ُروي أحدمها عن جعفر الصادق واآلخُر عن ابنه موسى عليهم السالم. كهَذين احلديثني
جاء يف باب الطهارة من كتاب وسائل الشيعة للشيخ احلّر العاميل أّن حممد بن يعقوب 
الكلبي روى عن عّيل بن إبراهيم عن أبيه عن أيب عمري عن حفص بن البخرتي عن مجيل بن 

إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم «ه قال يف زيارة القبور: دراج عن أيب عبد اهللا الصادق أن
 .»استوحشوا

ويف رواية أخرى روى حممد بن عيل بن حسني (ابن بابويه) بإسناده إىل صفوان بن حييى أّنه 
قلت أل احلسن مو بن جعفر: بلغين أنَّ املؤمن إذا أتاه الزائر أنس به فإذا انرصف «قال: 

 .»ال يستوحشعنه استوحش فقال 
أمثال تلك الروايات ُتثبُت لنا أّن لألئمة آراء خمتلفة, وأحيانًا متضادة ال يمكُن أن تكوَن كلُّها 

 صحيحًة.
وقصة اختالف اإلمامني احلسن واحلسني عليهام السالم عىل قضية الصلح بني احلسن 

ُل عىل أّن أحد وه ومعاوية مشهورة بني الشيعة والسنة وقد جاءت يف كتب الفريقني ي تدُّ
 الفاضلني قد أخطأ.

َما ...﴿الرشيفة:  وهنا استدّل الشيعة اإلمامية بآية التطهري ُ ٱ يُرِيدُ  إِنَّ  َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ
هۡ  َس لرِّجۡ ٱ

َ
  .]٣٣: حزاباأل[ ﴾٣٣ اِهيٗ َتطۡ  َوُيَطّهَِرُكمۡ  تِ يۡ ۡلَ ٱ َل أ

                                                 
 .٣/٢٢٨, الكايف للكليني ٣/٢٢٢) وسائل الشيعة للحر العاميل ١(

 .٣/٢٢٢) وسائل الشيعة للحر العاميل ٢(

 ني, تأليف حممد عيل خلييل.) حياة (زندكي) إمام حس٣(

) من سورة األحزاب بأهنا آية التطهري ويف احلقيقة هي ٣٣يطلق علامء الشيعة عىل هذا اجلزء من آية رقم ( )٤(
 , مما يدل دخوهلم يف اآلية قطعًا.صجزء من آية وردت يف سياق كان املخاطب به أزوج النبي 



 
 

 

 هل البيت عن كل أنواع اخلطأ فنقول:فتدعي الشيعة أّن هذه اآلية تدل عىل عصمة أ
 !فكيف بأهل بيته? ,مل يكن بريئًا عن اخلطأ بنص القرآن صإّن رسول اهللا  أوالً:
اآلية املذكورة تدل عىل رفع الرجس عن أهل البيت, واخلطأ ليس من الرجس, إنَّام    ثانيًا:

 الرجس سببه املعصية.
ة يف رفع الرجس عن أهل البيت, ال اإلرادة هذه اآلية تدل عىل اإلرادة الترشيعي   ثالثًا:

 الكونية التي تلزم اجلرب.
وقد وردت نصوص كهذه يف الطهارة لعموم املسلمني وال ختتص بأهل البيت كام قال تعاىل: 

﴿...  ٰ ريئون عن بهذا ال يدل عىل أّن كل املؤمنني و .]٦: دة املائ[ ﴾...ِلَُطّهَِرُكمۡ  يُرِيدُ  ِكنَوَل
 ان واملعصية.اخلطأ والنسي
   أنَّ أهل البيت كسائر الناس ليسوا بمعصومني عن السهو واخلطأ فأحاديث  واخلالصة

 فَإِنََّك  ...﴿ :كان يف حفظ اهللا ورعايته كام قال سبحانه صحّجٌة علينا ألّنه  صرسول اهللا 
عۡ 
َ
 .]٤٧: الطور[ ﴾...ُينَِنابِأ

وا أو أخطأوا ذّكرهم اهللا ليتم حّجته عىل أما أهل البيت فليسوا كذلك وهكذا األنبياء إذا نس
َّ  ...﴿الناس عن طريقهم كام قال سبحانه:  َ  لِلنَّاِس  يَُكونَ  ِلَ ِ ٱ َ  دَ َبعۡ  ُحجَّ َّ

 .]١٦٥:  النساء[ ﴾...لرُُّسلِ ٱ
 صالنبي وقد ادعى الشيعة اإلمامية أنَّه ال جيوز أن نأخذ الفقه اإلسالمي إالَّ عن أهل البيت ألنَّ 

ً «قال:   .»إ تارٌك فيكم اخكقلني كتاب اهللا وعرتيت ما إن تمّسكتم بهما لن تضلوا أبدا
 – »وسنتي اهللا كتاب« الروايات بعض يف جاء ألّنه –هذا احلديث فرض صّحته  اجلواب:

ال اهللا سبحانه ق حيث ,فقط البيت أهل طريق عن اإلسالمي الفقه الفقهاء أخذ وجوب يفيد ال
ِ  ِمن َنَفرَ  َ فَلَوۡ  ...﴿الكريم:  هبيف كتا ٓ  ُهمۡ ّمِنۡ  قَةٖ فِرۡ  ُكّ ْ  ئَِفةٞ َطا ُهوا ََتَفقَّ ْ  ّلِينِ ٱ ِف  ّلِ  َوِلُنِذُروا

                                                 
 .٣٧٨٦لبيت رقم جامع الرتمذي كتاب املناقب باب مناقب أهل ا  )١(

, كامل الدين ومتام النعمة ٢/٦٠٦الكايف للكليني , ١٠/١١٤, سنن البيهقي ٤/٢٤٥سنن الدار قطني   )٢(
 .٢٣٥للصدوق ص



 

  

 

ْ رََجُعوٓ  إَِذا َمُهمۡ قَوۡ  فهذه اآلية تدل رصاحة عىل أنَّ  .]١٢٢: احكوبة[ ﴾١٢٢ َذُرونَ َيۡ  لََعلَُّهمۡ  ِهمۡ إَِلۡ  ا
بل كان يأيت من كل  , الناس مل يكن منحرصًا عن طريق أهل البيتانتقال الفقه اإلسالمي إىل

, ويتفقهون عنده ثم يرجعون إىل قومهم ويعلموهنم األحكامَ  صطائفة ينفرون إىل رسول اهللا 
 ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر.
ام اهللا ه إىل األقوام لتعليمهم أحككان ُيرسُل أصحابَ  صكام جاء يف التاريخ أّن رسول اهللا 

يف التاريخ مشهورة, حيث  , والرجيعكإرسال معاذ بن جبل إىل اليمن, وحادثة بئر معونة
عددًا من أصحابه إىل بعض األقوام ليعّلموهم الكتاب واألحكام, ولكن  صأرسل رسول اهللا 

 قتلهم األعراب يف الطريق.
ُب أخذ وهل البيت كي يلزم منه وجأنَّ تبليغ دين اهللا مل يكن حمدودًا ومنحرصًا يف أ واخلالصة

يقول بعد  صالصحابة أيضًا مبلِّغني هلذا الدين, وقد كان النبيُّ  الفقه منهم فقط, بل كان كبارُ 
ً سمع مقاليت «ويقول:  »فليبلغ الشاهد الغائب«االنتهاء من بعض خطبه:  َ اهللا عبدا نرَضَّ

ليس بفقيه، ورُّب حامل فقه إىل من هو فوخها وأّداها إىل من لم يسمعها، فُرّب حامل فقه 
 .»أفقه منه

وألجل هذا فإننا إذا أردنا معرفة الفقه اإلسالمي فإنه جيب علينا أن نرجع إىل آثار الصحابة 
التي جاءت يف كتب الصحاح ألهل السنة ونسمي الصحابة فقهاَء, كام يلزمنا أن نرجع إىل 

امية والزيدية ونبّني الصحيح من السقيم وندرس أحاديث أهل البيت التي جاءت يف كتب اإلم
 اإلسالم من مجيع األطراف. فقهَ 

خرجا فقه اإلمامية من مشكلة رئيسة وهي أنَّ ـوهبذا يستطيع فقهاء أهل السنّة والزيدية أن يُ 
به, وبناًء  اآلحاد حّجة, وخيصصوَن القرآن الكريمَ  فقهاَء اإلمامية خاّصة املعارصين يعّدون خربَ 

قوهلم ال يكون خرب الواحد حّجة إالّ عند انسداد باب العلم, أي إذا مل يوجد طريٌق إىل العلم  عىل
                                                 

 .٢٠/٢١, بحار األنوار ١٦٩−١/١٦٨) انظر مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ١(
 .٢٠/١٤٧, بحار األنوار ١/١٦٨) انظر مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ٢(
 , .٧٣/٣٤٨بحار األنوار  :) انظر٣(
 .٤٣٢األمايل للصدوق ص , ١/٤٠٣الكايف للكليني انظر:   )٤(



 
 

 

باألحكام يميلون إىل الظن رضورًة ألّن خرب الواحد ظنيٌّ بدليل أنه ال يمكننا أن نوقن أنَّ 
 الراوي مل يكذب, وبفرض حصول االطمئنان عىل صدقه, ال نوقن أنَّه مل ينس, أو مل خيطئ,

خاّصًة أنَّ األئمة أجازوا أن ُتروى األحاديث باملعنى رواية حديٍث من أفراد متعددة ومع القرون 
الزيدية وأهل السنّة ورأينا حديثًا  املتعاقبة يقوي احتامل التغيري يف مفاده, ولكن إذا راجعنا فقهَ 

 يكون حجًة إالّ فخرب الواحد ال ,نطمئُن إىل صحته دُروي عن طرق متعددة وبأسانيد خمتلفة فق
 إذا كان باب العلم مسدودًا.

واحلمد هللا فهذا الباب ليس مسدودًا, ولكن فقهاء اإلمامية ال يريدون الدخوَل منه ويكتفون 
بأخبار اآلحاد الضعيفة والظنية, وبالتايل يصلون إىل أحكام عجيبة غريبة, خاصة أّن األئمة 

 ني العباس ومل يظهروا آراءهم رصاحًة.التزموا بالتقية خوفًا من خلفاء بني أمية وب
ثم ال توجد كتب فقهية للشيعة ُيعتمد عليها, ألنَّ تدوين كتبهم كانت بعد عرص األئمة 
وُمجعت فيها األخبار الصحيحة والسقيمة خالفًا ملذهب الزيدية ألنَّ بني أيدهيم كتاب جمموع 

طي عىل إمالء أستاذه, وهكذا فهناك الفقه, أو املسند لإلمام زيد كتبه تلميذه أبو خالد الواس
كتب لفقهاء أهل السنة كاملوطأ لإلمام مالك, واألّم لإلمام الشافعي, واملسند لإلمام أمحد بن 

 حنبل رمحهم اهللا مجيعًا.
, حيث مجع اآلخرون رواياهتم املتضادة واملختلفة ولكن ال يوجُد كتاٌب فقهيٌّ ألئمة الشيعة

ومن  .األربعة: الكايف, والتهذيب, واالستبصار, ومن ال حيرضه الفقيهيف قروٍن متأخرة كالكتب 
هناك يلزم العلامء املنصفني املقارنة بني آثار اإلمامية وروايات املذاهب األخرى واملشاركة يف هذا 

َ َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ ألنَّ اهللا تعاىل يقول: ﴿ ,األمر مشاركًة علمية  .]٣٦ء: [اإلرسا﴾ ...ِعۡلمٌ  ۦَو
 

 هوى.ـُهدى واجتنب الـوالسالم عليكم عىل َمن اتبع ال
   

                                                 
 ) انظر كتاب أسطورة املذهب اجلعفري للدكتور طه الدليمي فقد أفاض يف هذه املسألة وأباهنا بيانًا شافيًا.١(



 

  

 

 
 

  
 

.. إن الوحدة اإلسالمية مطلب ُملِح يف هذه املرحلة من حياة األمة, وإن أعظم طريق للوحدة 
اإلسالمية أن ينظر كل مسلم ما عنده من تراث وأفكار بعني الطالب للحق الباحث عن احلقيقة, 

عىل لسانه أو لسان غريه سابرًا أما يراه من روايات وأقوال جاعًال القرآن ال هيمه أن يظهر احلق 
 وصحيح الروايات مطلبه ومقصده, وهذه الرسالة خطوة مباركة يف طريق الوحدة اإلسالمية.

كتبها األستاذ الكبري حيدر عيل قلمداران الُقمي فأرجو منك أن تعيش يف صفحاهتا وأنت 
 متجرد لطلب احلق واهلدى.
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   سوانح األيام - ۱
  سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ الُقيِمّ  آية اهللا العظىم العالمة

أحد أعمدة وأعالم املحاربني خلرافات -سرية ذاتية كتبها املرحوم أبو الفضل الربقيع 
عن حياته. تنبع أهمية الكتاب احلايل من روايته  -الشيعة وبدعهم يف إيران املعارصة 

ينية يف إيران املعارصة يف عهد احلكم اكهلوي (رضا  -حوالت السياسية حكاريخ احك ا
ه.ش.، وحيلل ويرشح  ١٣٧٠شاه وحممد رضا شاه) وإىل ما بعد اخكورة اإليرانية وح سنة 

ين الشيعة يف احلوادث املختلفة اليت عرضت للمجتمع اإليرا  دور ومواقف علماء ا
سوانح «لكثري من القراء؛ بناء بل ذلك فإن كتاب  ويميط اللثام عن حقائق جمهولة

إضافة إىل كونه رشحاً شخصياً حلياة العالمة الربقيع، يبني كثري من الوقائع » األيام
احكارخيية املكتومة ويكشف اجقاب عن حقيقة احلكومة املتظاهرة باإلسالم يف إيران. 

تِِه،  رْسَ
ُ
يذكر نبذة عن مرحلة طفوحكه ودراسته االبتدائية بعد أن ُفَعرَِّف املؤلُِّف بِنََسبِِه وأ

ثم يرشح دراساته احلوزوية. ويواصل الكمه ببيان نشاطاته السياسية واالجتماعية يف 
مرحلة الشباب ويعرفنا بأساتذته يف احلوزة ويذكر نصوص إجازات رواية احلديث اليت 

واراته مع كثري من علماء ناهلا منهم. ومن أقسام الكتاب املهمة بيان لقاءات الربقيع وح
 -بما يف ذلك اخلميين واخلامنيئ  - الشيعة املرموقني يف إيران وماكتباته مع كثري منهم 

اليت غطت جزءاً كبرياً من الكتاب، يف حني تغطي الفصول األخرية منه طريقة تعامل 
ي تعرض  بل أيدي رجال احلكم  احلكومة اإليرانية مع املؤلف وبيان األذى ا

  حوادث السجن واالغتيال الفاشل اليت تعرض هلا.و
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  عرض أخبار األصول بل القرآن والعقول - ۲
  سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ الُقيِمّ  آية اهللا العظىم العالمة 

حبٌث جامٌع حول أحاديث كتاب (أصول الاكيف)، وبيان تعارضها مع القرآن الكريم وسنة 
عايري العقل واملنطق.  اعترب املؤلف أن متون كثرٍي من أخبار اجيب األكرم ومناقضتها مل

أصول الاكيف خمالفٌة للعقل وللقرآن. وبنّي يف املقدمة املفصلة إىل حد ما للكتاب 
الئل بل رجحان القرآن وحجيته مقارنًة بالسنة والروايات مستفيداً يف ذلك من  ا

 املؤلف باختصار طريقة تدوين املصادر الشيعية األساسية. يف بداية الكتاب بنّي 
أحاديث الشيعة وأسباب نفوذ األحاديث املوضوعة يف كتبهم وكيفية انتشارها يف تلك 
وافع والعوامل اليت ساعدت بل  الكتب وتأثريها يف بناء الفكر الشييع، كما بنّي ا

بل  اتساع هذا األمر. ثم بدأ املؤلف بدراسة أحاديث لك باب من أبواب أصول الاكيف
فصالً حّمص يف لك فصل األحاديث الواردة فيه مبيناً األحاديث املوضوعة  ١٨٢حدة وعقد 

الئل بل وضعها من القرآن والسنة اجبوية وروايات أئمة الشيعة ومن  منها بذكر ا
َ (مرآة العقول)  حال رواة أسانيد تلك األحاديث. إن هذا الكتاب إىل جانب كتا

لَِّفْت يف تنقية للمجل و (صحيح الاك
ُ
يف) ملحمد باقر اكهبودي من أهم الكتب اليت ك

  كتاب أصول الاكيف لللُكَْيين وتنقيحه وتصفيته من األخبار املوضوعة وغري الصحيحة.
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  احكعارض بني مفاتيح اجلنان والقرآن -۳
  سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ الُقيِمّ  آية اهللا العظىم العالمة 

ف الشيخ عباس القيم الكتاُب د راسٌة وحتليٌل ألدعيٍة كتاب "مفاتيح اجلنان" تأ
ومقارنتها بقيم اإلسالم وحقائقه. يبتدئ املؤلف كتابَه باحكعريف بقاعدة (التسامح يف 
أدلة السنن) وحديث (من بلغه) وينقد تلك القاعدة وذلك احلديث ويبطلهما. ثم 

ف كتاب مفاتيح اجلنان ثم يبدأ  يرشح حالة الشيخ عباس القيم ويبني دوافعه حكأ
بتحليل وتمحيص أدعية هذا الكتاب واحداً واحداً وينتقد األدعية اليت تتعارض مع 

أن  - استناداً إىل دالئل متعددة -األفاكر والعقائد اإلسالمية األصيلة. يعترب املؤلف 
تنرش  دخء كميل ودخء العرشات ودخء السمات حتتوي بل عبارات صوفية وأنها

العقائد الفكرية ملدرسة الصوفية. ثم يقوم املؤلف بنقد األدعية اجاقصة واملعيوبة 
ة وجوشن الكبري وجوشن الصغري  ويذكر يف هذا املجال: أدعية املشلول ويستشري والعد
والقاموس. ثم يعقد املؤلف فصالً آخر يستعرض فيه ثمان شبهات مهمة يف توحيد 

ص املؤلف دخء احكوسل وحرز اإلمام زين العابدين ومناجاة العبادة ويرد عليها. ثم  ُفَمحِّ
أمري املؤمنني. ويتابع املؤلف حبثه بتمحيص فصوٍل أخرى من كتاب مفاتيح اجلنان اليت 

م اإلسالم األصلية.   تتعارض مع القرآن الكريم وتعا
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  دراسة علمية ألحاديث املهدي -۴
  فضل بن الرضا الرُبقيَِعّ الُقيِمّ سيد أبو ال آية اهللا العظىم العالمة 

إمام الشيعة اخكا  –الكتاب حبث عليم يف األخبار واألحاديث املروية حول املهدي 
وفحص وتمحيص صحتها وسقمها . يسىع املؤلف يف هذا الكتاب إىل فحص  -عرش

عقيدة وجود إمام الزمان (املهدي املنتظر) وتمحيصها باالستناد إىل آيات القرآن 
وايات احكارخيية واألحاديث املنسوبة إىل أئمة الشيعة.  يورد املؤلف يف بداية كتابه والر

مقالًة مستقلة قصرية كتبها أحد زمالئه يف الفكر والعقيدة (دون ذكر اسمه) يك 
يتمكن القارئ من خالل ذلك من إدراك مضامني الكتاب واالطالع بل هدفه اليلك. 

اسة الروايات الشيعية حول إمام الزمان ووالدته خيتص الفصل األول من الكتاب بدر
وحياته. و الفصل احكايل يبحث املؤلف مسألة الرجعة كماً وكيفاً وما سيقع خالهلا من 
حوادث طبقاً ملا يعتقد به الشيعة واليت ستقع بعد رجعة املهدي طبقاً لعقيدة الشيعة. 

ني مبارشةً معارضتها ملعايري وبعد أن ينقل املؤلف لك رواية حول املهدي املنتظر يب
العقل واملنطق ويثبت تعارضها مع القرآن ومع أحاديث اجيب وأهل بيته.  و الفصل 
ها مدعو وجود املهدي ويفرسها. ثم  احكايل يرشح املؤلف آيات القرآن اليت يستند إ

تابع ينقل الروايات اليت تتنبأ باحلوادث املستقبلية اليت ستقع بعد وفاة املهدي. وي
املؤلف حبثه بدراسة أحاديث أهل السنة حول املهدي. وملا اكنت أهم األخبار واألحاديث 
؛ قام املؤلف بدراسة  الواردة حول املهدي قد جاءت يف كتاب حبار األنوار للمجل

باباً خمتلفاً من أبواب حبار األنوار حديثاً حديثاً،  ٣٢وتمحيص تلك األحاديث الواردة يف 
  حاديث وأثبت سقمها وضعفها مجيعاً.وحلل تلك األ
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  اخلرافات الوافرة يف زيارات القبور -۵
  سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ الُقيِمّ  آية اهللا العظىم العالمة 

يدرس املؤلف يف هذا الكتاب نظرة اإلسالم والقرآن إىل موضوع زيارة القبور ويزن 
تدئ الكتاب بطرح جمموعة من األسئلة حول زيارات القبور بمزيان العقل ومعايريه. يب

اء بعد وفاتهم، وهل يطلعون بل زيارة  ه أرواح األنبياء واألو ي تذهب إ املاكن ا
زوار قبورهم. وضمن إجابته املدلّلة بل هذه األسئلة يبحث املؤلف مدى مرشوعية بناء 

عن أئمة الشيعة يف هذا  القباب واألرضحة بل القبور وينقل األحاديث والروايات الواردة
ة من الكتاب الروايات اليت يرويها الشيعة حول زيارة  املجال. ثم يطرح يف الفصول احكا

وحرضة الزهراء وأئمة اكقيع وحرضة يلع ويفند تلك الروايات ويدحض  اجيب األكرم 
االحتجاج بها. ثم يمحص نصوص الزيارات اليت نُِقلَت عن بعض كبار علماء الشيعة 
أمثال الشيخ املفيد وصفوان وابن طاووس وجابر اجلعيف والكفعيم والسيد مرت ... 
ين، و ختام الكتاب يعدد املؤلف األرضار  ويبني تناقض متونها ومعارضتها للعقل وا
ينية واالجتماعية اليت جنمت عن انتشار خرافة زيارات القبور يف جمتمع  واملفاسد ا

  الشيعة وشيوعها.
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  ق االحتاد يف تمحيص نصوص اإلمامةطري -۶
  حيدر يلع قلمداران القيمِّ  

ينية املعتربة (القرآن واألحاديث والروايات)  حبث جامع يف تمحيص اجصوص واملتون ا
املتعلقة بمسألة اإلمامة ونقدها وحتليلها. ُفَعدُّ هذا الكتاب من أهم املؤلفات اليت كتبت 

وم اإلمامة الشييع، ويرشح الكتاب تلك اآليات باللغة الفارسية يف جمال نقد مفه
القرآنية اليت يستدل بها الشيعة بل حقية سلسلة اإلمامة املنصوصة حسب عقيدتهم، 
ويفرس تلك اآليات ويرشحها كما يفحص األحاديث واألخبار اليت وصلتنا عن الرسول 

بكل دقة وبعد  األكرم والصحابة الكرام وأئمة الشيعة حول هذا املوضوع متناً وسنداً 
أن يفصل ويمزي األخبار الشاذة والاكذبة (اليت تشلك اجلزء األعظم من هذه الروايات) 
من األخبار الصحيحة، يبني مفهوم تلك األخبار ومصداقها احلقييق واحداً واحداً. وبعد 
أن يبني املؤلف يف بداية كتابه األسباب والعلل األساسية الختالف أمة اإلسالم وجذور 

رتاق أبنائها بعضهم عن بعض يبحث بدقة يف حادثة سقيفة بين ساعدة واملفاوضات اف
واجقاشات اليت دارت فيها مبيناً خالل ذلك كيفية مبايعة حرضة يلعٍّ (ع) أل بكر 
الصديق (سالم اهللا عليهما)، وينقل جا روايات الشيعة حول هذا املوضوع. و الفصل 

قيقتها. يدور الالكم يف هذا الفصل حول رشح واقعة احكايل يبحث واقعة غدير خم وح
ي دخ نيب اهللا إىل إلقاء خطبة الغدير املشهورة ونقد ما يستنبطه  افع ا الغدير وا
الشيعة منها. و الفصل احكايل ينقل املؤلِّف جا حادثة بين ساعدة كما يرويها كتاب 

ملذهبيني شوها احلقيقة للطرب ويبني جا كيف أن احلب واكغض ا» االحتجاج«
ها  وقلباها رأساً بل عقب. ثم يذكر املؤلف عرشة أحاديث شيعية مهمة يستند إ
ً بكل دقة. ثم يبني  الشيعة إلثبات عقيدتهم يف اإلمامة وحيللها ويمحصها سنداً ومتنا
فيما ييل دوافع ثورات السادة العلويني زمن األمويني وأقوال أئمة الشيعة الرصحية حول 

خلالفة ودالئلها احكارخيية اليت تدل مجيعها بل عدم وجود نص بشأن اإلمامة. وهذا هو ا
موضوع الفصل احكايل من الكتاب. يف اخلتام يعرفنا املؤلف بفرق الشيعة املتعددة اليت 

  ظهرت بعد وفاة لك واحد من األئمة ويرشح جا عقائد لك فرقٍة من هذه الفرق.
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  الةطريق اججاة من رش الغ - ۷
  حيدر يلع قلمداران القيمِّ  

كتاب مفصل مبسوط يُبنيِّ أكرث اخلرافات وأقوال الغالة الشائعة بني الشيعة وينقدها 
َويَُردُّ عليها. يبتدئ املؤلف كتابه ببحث علم الغيب ويثبت أن هذا العلم خمتص باهللا 

 تنيف علم الغيب تعاىل وحده، ويشري يف هذا الصدد إىل الروايات الشيعية املتعددة اليت
ها » سهو اجيب«عن األئمة. ثم يتعرض إىل رسالة  للشيخ حممد تيق الشوشرتي ويستند إ

يف هذا املجال. أما الفصل احكايل فخصصه املؤلف كحث الوالية وحقيقتها. يف هذا 
الفصل ينقل املؤلف ادخء الشيعة حول والية أمر يلع وأبنائه ويستند إىل عدد من آيات 

ن وأقوال األئمة أنفسهم للرد بل هذه العقيدة وتفنيدها. ثم يتابع املؤلف كتابه القرآ
بفصل يبحث فيه حقيقة الشفاعة؛ فيبني يف بداية هذا الفصل مفهوم الشفاعة يف 
القرآن الكريم بشلك واضح. ثم حيلل القراءة الشيعية للشفاعة وتأثريها السليب يف 

بني املؤلف كيفية انتشار هذه اخلرافة يف مذهب عقائد الشيعة.  و الفصل احكايل ي
الشيعة ويبني املسرية احكارخيية لكتب الغالة وعقائدهم. و الفصل احكايل يبحث 
ل موضوع زيارات القبور واخلرافات اليت انترشت حوهلا، فيبني يف  املؤلف بشلك مفصَّ

الئل العقلية واحكارخيية بل نيف زيارة الق بور من قبل الرسول بداية هذا الفصل ا
الئل  األكرم وأئمة الشيعة. ثم يبني علة اهتمام الشيعة بزيارات القبور ويعدد ا
االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت أدت إىل شيوع هذا الطقس اخلرايف يف 
املجتمعات الشيعية. ومن مباحث هذا الكتاب األخرى بيان تعارض أحاديث الزيارة مع 

وتمحيص أسانيد تلك األحاديث وبيان حكم تعمري القبور يف اإلسالم. القرآن الكريم 
وخيتص الفصل اجها من الكتاب بنظرة خمة إىل ظاهرة الغالة وآفات الغلو وخبائثه 

ينية.   االجتماعية وا
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  اخلُْمس -۸
  حيدر يلع قلمداران القيمِّ  

قية للُخْمس يف الفكر حبٌث جامع و مبسوط حللَّ فيه املؤلف األسس الرشعية واملنط
االقتصادي لإلسالم وحمَّص هذه األسس وفحص صحتها وبنيَّ احُلكم الصحيح بشأنها.  
وم يف نقد موضوع  ف مستقل ُكتَِب يف خلم اإلسالم ح ا ُفَعدُّ هذا الكتاب أشمل تأ
لَِّف بهدف دراسة أهم أحاديث الشيعة ومستنداتهم حول إجياب أداء 

ُ
اخلُمس، وقد ك

مس وتمحيصها ونقدها.  يهدف املؤلف يف كتابه إىل تنقية اخلمس من الزوائد اخلُ 
: (جعلوا اخلمس وسيلة  ه وبل حد قو واإلضافات اليت أضافها بعض علماء الشيعة إ

قيق لآلية  من سورة  ٤١مطمئنة لالسرتزاق وملء جيوبهم). بعد حتليله العميق وا
، يرشح املؤلف موقف سنَّة نيب اإلسالم الكريم األنفال اليت نزلت بشأن غنائم احلرب

ل. بدأ املؤلِّف كتابه بدراسة مستند  واألئمة عليهم السالم من هذا املوضوع بشلك مفصَّ
اخلُمس يف القرآن الكريم، وبعد أن أوضح استخدامات اخلُمس وموارده يف املجتمع 

وأهل بيته الكرام  اإلساليم، قام بدراسة أحاديث اخلُمس اليت حرصته برسول اهللا 
فقط. ثم واصل املؤلف حبثه ببيان األمور اليت يشملها اخلُمس وقام بدراسة منطقية 
وعقلية لألحاديث اليت نصت بل وجوب اخلمس، وبعد أن قارن تلك األحاديث بالقرآن 

، قام بدراسة دقيقة لرواة أسانيد تلك األحاديث واحداً الكريم وسنة الرسول األكرم 
بعد ذلك أورد املؤلف األخبار اليت تبني أن األئمة وهبوا اخلُمس لشيعتهم، وقام  واحداً.

بتحليل هذه الروايات، و اخلتام فحص املؤلف مصارف اخلمس وسهم اإلمام يف زمن 
الغيبة.  ثم نقل املؤلف فتاوى علماء الشيعة الكبار يف موضوع دفع اخلمس أمثال 

، واملحقق السزبواري، وابن عقيل، الشيخ اإلساكيف، وابن اجُلَنيد، و         الشهيد اخكا
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، والقطييف، واملال  ، واملقدس األردبييل، واملحقق اخكا والشيخ الصدوق، والشيخ الطو
ين  ، وشمس ا ، والشيخ احلر العاميل، والشيخ يوسف اكحرا حمسن فيض الاكشا

ين أمجعوا لكهم بل إسقاط مخس العاميل، والشيخ باقر اججيف (صاحب اجلواهر)، وآخر
أرباح املاكسب عن الشيعة يف زمن الغيبة، وألجل هذا الغرض استعرض املؤلف أقوال 
أوحك العلماء وفتاواهم واحداً واحداً. ويتضمن اجلزء األخري من الكتاب جمموع 
إجابات املؤلف بل الردود اليت ألفها لك من نارص ماكرم الشريازي، و رضا استادي 

، و سيد حسن إمايم أصفها بل كتابه اخلمس، وقد أضيفت هذه اإلجابات أص فها
حة لكتاب اخلمس.   إىل النسخة اجلديدة املنقَّ
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يِّدِ  قَُروِيٍّ بَلَ   َردُّ  - ۹ ّ  السَّ ِ
  الَمَحالَّ

  حيدر يلع قلمداران القيمِّ  

اليت ذكرها يف  قام مؤلف هذا الكتاب بدراسة استدالالت وادخءات ذبيح اهللا حمال
 ومسألة املاكسب أرباح مخس وجوب و الغدير خطبة بشأن املناقشات بل َردٌّ «كتابه 

، وتمحيصها، وتفنيدها والرّد عليها. وقد اكن املحال ألف كتابه األخري للرد »الشفاعة
اكن السيد أبو الفضل الربقيع قد ألَّفها ونرشها يف » رد خطبة الغدير« مقالة بعنوان بل

[قوس قزح].  وملا اكن السيد حمال قد ألف كتابه بل شلك أسئلة » كمان رنگني«جملة 
افرتاضية واإلجابة عنها، اختذ مؤلف هذه الرسالة نهجاً مشابهاً وبني إجاباته عن أسئلة 

واعرتاضاته. يف بداية الرسالة بني املؤلف قصة الغدير وما وقع فيها وذكر  السيد املحال
من تلك الواقعة هو  دالئل تثبت أنه ال يمكن أن يكون قصد الرسول األكرم 

م املؤلف أدحكه إىل أربعة أقسام  اجص بل خالفة يلع للنيب  يف احلكم والرئاسة. وقسَّ
واألدلة الوجدانية واألدلة احكارخيية. ثم قام املؤلف يه: األدلة العقلية واألدلة اجقلية 

ببحث مفصل يف سند حديث الغدير الطويل وعنونه بـ (السند الفاضح حلديث الغدير) 
حيث حّمص رجال السند أي رواة حديث الغدير باالستناد إىل مصادر كتب الرجال 

ة االعتماد بل روايتهم الشيعية املهمة ُمبيِّناً حال أوحك الرواة ومدى ثقتهم وإماكني
صل باجتيجة إىل أن أكرث أقسام حديث الغدير الطويل موضوعة خمتلقة وباحكايل 

  فاجتائج واملفاهيم املستنبطة منها باطلة.
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  قبس من القرآن -۱۰
  سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ الُقيِمّ  آية اهللا العظىم العالمة 

ي ترمجة وتفسري للقرآن الكريم با للغة الفارسية. هدف املؤلف من كتابه املذكور ا
يقع يف أربعة جمتات بيان مفاهيم آيات القرآن ورشح رساحكه اهلادية بعيداً عن 
العصبيات املذهبية وأهواء الفرق. يقدم املؤلف يف املجت األول من كتابه ضمن مقدمة 

امعة حول أهم مفصلة مبسوطة شملت نصف حجم املجت األول معلومات وفوائد ج
مباحث علوم القرآن يك يتعرف القارئ غري املتخصص، إىل حد ما، بل املفاهيم 
واملصطلحات القرآنية اخلاصة ومن مجلتها مباحث مثل: طريقة تدوين القرآن، 
القراءات املختلفة، دوافع وكيفية تدوين القرآن يف زمن عثمان، حتريف القرآن، 

وأنواعه، خصائص نص القرآن الفريدة، وغري ذلك من  املحكم واملتشابه، إعجاز القرآن
األحباث. طريقة املؤلف يف تفسريه يه االبتعاد عن استخدام املصطلحات اخكقيلة 
لك فإن القارئ يواجه نصاً سلساً وبسيطاً ومفهوماً بيرس.   والفنية يف احكفسري ونتيجة 

السيما -املفردات الواردة فيها بعد أن يقدم املؤلف ترمجة سلسة لآلية يقوم ببيان معا 
فيقوم  -املفردات ذات الوجوه املتعددة أو املفردات اليت حتتاج إىل تعريف وتوضيح خاص 

  بتفسريها، مما يساعد القارئ بل إدراك مفهوم لك آية ورساحكها.
يتضمن املجت األول من هذا احكفسري تفسري سورة الفاحتة ح النساء، ويتضمن املجت 

تفسري سورة املائدة ح يوسف واملجت اخكالث يواصل تفسري سورة يوسف ح  اخكا
  سورة فاطر، يف حني يتضمن املجت الرابع تفسري سورة يس ح سورة اجاس.

 

QP



  

 
 

 

UV

  نقد املراجعات -۱۱
  سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ الُقيِمّ  آية اهللا العظىم العالمة 

ين يف كتابه يتضمن الكتاب نقَد ادخءاِت ال » املراجعات«سيد عبد احلسني رشف ا
لِّف كتاب 

ُ
بهدف مناقشة عقيدة أهل السنة (يف موضوع » املراجعات«وتمحيصها. لقد ك

ين مستنداً يف  اإلمامة) ونقدها، فقام الربقيع يف هذا الكتاب بالرد بل بيانات رشف ا
قولة عن أئمة الشيعة.  يبتدئ ذلك إىل آيات القرآن واألحاديث اجبوية والروايات املن

بوصفه من  -الكتاب بطرح مفهويم السنة والتشيع ثم يستعرض اجتاه اللُكَْيين املذهيب 
جتاه احلديث وتدوينه. ثم يرشح منهج اكاطنية يف تفسري القرآن  -أهم حمد الشيعة

علم  وتأثري هذا اجهج يف استنباط املفاهيم احلديثية. ثم يبحث املؤلف موضوع دعوى
األئمة بالغيب ويثبت بطالن هذه العقيدة مستنداً يف ذلك إىل الروايات الشيعية ذاتها. 
و ختام الكتاب يبني املؤلف أسباب نزول آية احكطهري وآية املباهلة وآية املودة يف فكر 

ى مفرسي الشيعة.   األئمة و
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  كيف اهتديت: والدة جديدة واختيار جديد -۱۲
  رادمهر مرت نيلمسالم واملساإل ةحج

ين الشيعة املعارصين –» مرت راد مهر«الكتاُب سريٌة ذاتيٌة كتبها   -من علماء ا
رشح فيها علل ميله إىل مذهب أهل السنة وما القاه يف هذا الطريق من مصائب 
ومشالكت. اكن املؤلف من الطالب اكارزين يف احلوزة العلمية يف قم. يرشح يف كتابه 

وافع  اه إىل مذهب هذا ا
ِّ

اليت دفعته إىل االنشقاق عن األفاكر الشيعية اخلرافية واالجت
أهل السنة، ويعرِّف القراء خالل بيانه هلذا األمر باألسس الفكرّية ألهل السنة ونقاط 
اختالفها مع عقائد الشيعة. كما يتضمن الكتاب بياناً للحوادث اليت تعرض هلا يف حياته 

ينية ورشحاً ملناظراته واحتجاجاته مع علماء أهل السنة عندما اكن طاكاً للعلو م ا
لك  وكيف اكنوا جييبون عن كثري من أسئلة الشيعة وشبهاتهم حول أهل السنة؛ و
فالكتاب ليس جمرد سرية حياة ذاتية بل هو درٌس عقائديٌّ حول أفاكر أهل السنة 

ه ومرحلة طفوحكه وعقائدهم. يف بداية الكتاب يرشح املؤلف باختصار حال أرست
واألسباب اليت دعته إىل احكحاق باحلوزة العلمية واجلامعة. ثم يف الفصل احكايل يتلكم عن 
سفره إىل بلوشستان وتعرفه بل موالنا (الزعيم الرو والعقائدي ألهل السنة يف تلك 

ة املنطقة). ويرشح كيف احكىق فيه وحتادث معه. ثم يبني سفره إىل احلج وزيارته ملدين
السليمانية يف العراق وزيارته سوريا وتأثري تلك األسفار عليه. يف الفصول اخلتامية 
للكتاب يبني املؤلف احكحوالت الروحية العميقة اليت عرضت  واعتقا املتكرر من 
ء معه وأنواع احكعذيب الشديدة والرهيبة اليت  قبل املخابرات اإليرانية وتعاملهم ال

ً آلخر أيام حياة رادمهر  تعرض هلا يف السجن. تتضمن الفصول اجهائية يف الكتاب رشحا
بقلم شخٍص آخر غريه ألن املؤلف اكن قد تو بسبب العلل اجلسيمة اجامجة عن 

  احكعذيب اليت تعرض  بل أيدي مسؤو املخابرات يف بالده.
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  مفتاح فهم القرآن -۱۳
  يسنگلج عتيشر 

فهمه وكيفية استخراج الفوائد واألحاكم من آياته. يشري  بياٌن لطرق تدبر القرآن وكيفية
م  املؤلف يف بداية كتابه إىل أن رسالة اإلسالم رسالة خمة جلميع اخللق. وكذلك تعا
اإلسالم موجه لعامة البرش. ويعترب أن القرآن الكريم كتاٌب خياطب خمة البرش وال 

بيان أصول فهم القرآن بلغة  ينحرص فهم معانيه ورساحكه جبماعة خاصة، ويسىع يف
ميرسة بسيطة.  وألجل هذا الغرض، يبني يف بداية الكتاب املفاهيم األساسية الرضورية 
لفهم آيات القرآن ويقدم توضيحاً خمترصاً حول لك واحد من تلك املفاهيم؛ ومنها: 

منوع، الظاهر واكاطن، املحكم واملتشابه، احكفسري بالرأي املمدوح واحكفسري بالرأي امل
الرضوريات واجاسخ واملنسوخ. ويواصل املؤلف فصول كتابه ببحث أنواع الَقَسم يف 
القرآن ومفاهيمه ثم يبحث فواتح السور وأمثال القرآن. ثم يبحث طرق استدالل القرآن 
وماهية الو وكيفيته. ثم يتعرض املؤلف إىل بيان مناهج الفرق واجحل الفكرية مثل 

ني واحكجربيني والصوفية يف فهم القرآن وتفسريه. وأخرياً يستعرض السفسطائيني واحلسي
مه حول اجبوة والقيامة واملعاد.   املؤلف موقف القرآن وتعا
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خء - ۱۴   ا
  سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقيَِعّ الُقيِمّ  آية اهللا العظىم العالمة 

خء يف اإلسالم وبيان رشوط األدعية احكوحي دية وكيفية احكميزي بينها حتليل ملفهوم ا
ص املؤلف يف هذا الكتاب بعض أهم كتب األدعية  وبني األدعية الرشكية واكاطلة. يُمحِّ
الشيعية ويبني علة احنراف مضامينها. ويسىع باالستناد إىل آيات القرآن الكريم 

يف الفرد  واألحاديث املوثوقة إىل بيان األرضار اليت أحلقتها األدعية املخرتعة والُمِضلَّة
خء واحكوسل ويرد  واملجتمع. ثم يطرح املؤلف بعض الشبهات واألسئلة الشائعة حول ا

  عليها رداً مدلالً مربهناً.
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  منهاج السنة يف رد أهل اكدعة - ۱۵
  ةيميسالم ابن تاإل يخشمولف: 

  سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبَقيِعّ الُقيِمّ  آية اهللا العظىم العالمة: رشح

هيب. وكتاب » املنتىق«ب ترمجة إىل الفارسية لكتاب الكتا ف حممد بن عثمان ا تأ
ف شيخ » منهاج السنة اجبوية يف نقد الكم الشيعة والقدرية«املنتىق اختصار لكتاب  تأ

ي ألفه يف الرد بل أفاكر الشيعة وعقائدهم اكاطلة.  مشيق ا اإلسالم أمحد بن تيمية ا
لكتاب يه االبتداء بنقل عقائد الشيعة حول اإلمامة واخلالفة ثم طريقة املؤلف يف هذا ا

تفنيد هذه العقائد باالستناد إىل آيات القرآن الكريم والكم نيب اإلسالم الكريم وإىل 
الئل اليت ساقها العالمة احليل  املنطق والعقل السليم. يف هذا الصدد ذكر املؤلف ا

رحلة اجيب وأنه أو خبالفة اجيب من سائر  إلثبات لزوم زخمة يلعٍّ للمسلمني بعد
الصحابة، إلثبات إمامة يلع يف القرآن الكريم ثم قام باإلجابة عن هذه األدلة واحداً 

  واحداً بشلك مفصل ُمبيِّناً ضعفها وتهافتها.
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  تأمل يف آية احكطهري -۱۶
   يجنف آباد نعمت اهللا صال اهللا العظىم يةآ

ري ودراسة وتمحيص ملا يقو الشيعة بشأن من تنطبق عليهم رشح وتفسري آلية احكطه
من سورة األحزاب املشهورة بآية  ٣٣هذه اآلية والرد بل قوهلم هذا. من املعلوم أن اآلية 

ها الشيعة إلثبات عقيدتهم بعصمة  احكطهري إحدى أهم اآليات القرآنية اليت يستند إ
بيان الوقائع اليت أدت إىل نزول هذه اآلية.  أهل اكيت. يسىع املؤلف يف هذا الكتاب إىل

وألجل إثبات الكمه يف هذا املجال يفحص املؤلف بكل دقة اآليات اليت جاءت قبل 
هذه اآلية وبعدها ويبني ترابط اآليات ووحدتها يف بيان رسالة واحدة للقارئ، وبهذه 

  .االستدالالت املخترصة واملنطقية يبطل إدخء الشيعة حول هذه اآلية
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  احكناقضات يف العقيدة - ۱۷
   يحممد باقر سجود

الكتاب حتليٌل ودراسٌة تارخييٌة للوقائع اليت حدثت بعد رحلة اجيب وأدت إىل وصول 
اخللفاء اخكالثة إىل منصب اخلالفة وزخمة املسلمني. ليس هدف املؤلف من هذه 

بة ومعرفتهم معرفة الرسالة إهانة عقائد الشيعة بل مساعدتهم يف إدراك حقانية الصحا
الئل اليت دعت الرسول األكرم إىل جتنب  َد املؤلُف ا صحيحة.  يف بداية الكتاب عدَّ
. وتابع املؤلف حبثه بذكر اآليات القرآنية اليت نزلت يف اخكناء بل  تعيني و 
الصحابة وبيان عظيم مزنحكهم وقام بتفسري هذه اآليات. وذكر املؤلف اخلصائص واملزايا 

 ١٣يت بينها اهللا تعاىل يف وصفه للصحابة احلقيقيني للنيب وجعل تلك اخلصائص يف ال
جمموعة رشحها واحدة واحدة. ثم َعرَّف يف الفصل احكايل باملنافقني وبنيَّ صفاتهم استناداً 
إىل آيات القرآن الكريم. ومن موضوخت الكتاب األخرى دراسة وحتليل أسباب 

أهل اجيب وخصائصهم وحتليل واقعة اإلفك وسلوك اجيب  االختالف بني الصحابة وحميب
  مع بناته.
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  توحيد العبادة - ۱۸
   سنل عتيرش

يبني الكتاب قواعد ومعايري احكوحيد يف اإلسالم ويرشح العقائد اخلرافية الرشكية 
ويعرفها للقراء. يبتدئ املؤلف كتابه بطرح أصل احكوحيد ومعناه ومصاديقه. ثم يقوم 

هوم العبودية ورشوط حتققها ويرشح العبودية العامة واخلاصة ويتابع كتابه ببيان مف
ببيان معىن الرشك واألعمال واألفاكر الرشكية اليت وجدت طريقها آلداب املسلمني 
ومناسكهم والسيما الشيعة منهم. ويقسم الرشك إىل نوعني: الرشك األكرب والرشك 

مباحث هذا الفصل من الكتاب حبث  األصغر؛ ويبني مصاديق لك منهما. ومن مجلة
احكربك، وذبح األضا لغري اهللا واحكوسل لغري اهللا والرياء والشفاعة. يف الفصل احكايل 
يبني املؤلف معىن قانون السببية وحقيقته وخطأ العوام يف فهمه ثم يقوم بتحليل طقوس 

ين اكجيب واألئمة بوصفها نماذج رشكية هلذا ا لفهم السيئ لقانون زيارة قبور عظماء ا
السببية. وخيتص الفصل اجها للكتاب ببيان األسباب احكارخيية واالجتماعية لظهور 

  عبادة األصنام وشيوع الرشك واخلرافة يف اإلسالم.
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  اخلالفة واإلمامة - ۱۹
  القيّم  قلمداران يلع دريح

ابة نيب طرٌح ألسئلٍة أساسيٍة حول عقائد الشيعة بشأن إمامة األئمة وخالفة صح
اإلسالم األجالء. يطرح املؤلف يف هذا الكتاب مسائل مهمة حول أمر اخلالفة واإلمامة 
مستعيناً بآيات القرآن الكريم اجورانية وأحاديث نيب اإلسالم األكرم الرشيفة ولكمات 
لِها بإنصاف. يف بداية  ر فيها وتأمُّ صحابة اجيب وتابعيه األجالء، ويدعو الشيعة إىل احكفكُّ
ين  الكتاب يبحث املؤلف موقف حرضة يلعٍّ (ع) من مسألة انتخاب اخللفاء اخكالثة ا
سبقوه وينقل جا خطب اإلمام يلع ورسائله اليت تدل بل رضاه عن ذلك. ثم يتعرض 
املؤلف إىل موضوع ذكر أسماء األئمة الشيعة يف القرآن ويذكر تفسري اآليات اليت 

ها الشيعة يف ادخئهم  ويثبت خطأ استنباطهم لعقيدتهم من تلك اآليات. يف يستند إ
هذا الفصل وبعد أن يذكر املؤلف أدلة عديدة من القرآن الكريم ينقل جا روايات 

  متعددة عن األئمة انفسهم حول عدم عصمتهم من اخلطأ  والزلل.
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  العقيدة اإلسالمية -۲۰
  يِعّ الُقيِمّ سيد أبو الفضل بن الرضا الرُبقَ  آية اهللا العظىم العالمة 

الكتاب بيان للعقائد اإلسالمية األصيلة استناداً إىل آيات القرآن الكريم اجورانية وسنة 
احلسنة. يشري املرتجم يف مقدمته بل  - حممد املصطىف  -نيب الرمحة واملغفرة 

جتاه املوحدين يف شبه  -خاصة يف إيران  - الكتاب إىل العداء األعىم واجلاهل للشيعة 
ي دخ املؤلف اجل افع األصيل ا ين يعرفون يف إيران باسم الوهابيني. ا زيرة العربية ا

فاع عن املنهج الفكري  إىل ترمجة هذا الكتاب إىل اللغة الفارسية هو رغبته با
والعقائدي للموحدين يف شبه اجلزيرة العربية ورشح عقائد الشيخ حممد بن عبد 

يين يف -الوهاب  مه. هذا الكتاب  - القرن اخكا عرش اهلجري مصلح احلجاز ا وتعا
رة  ين يعَترِبون كتاَب اهللا وسنََّة رسو املطهَّ دستور توحيد وإيمان املسلمني األحرار ا
اكفيني ووافيني للهداية ونيل السعادة األبدية وينحازون بعيداً عن لك تعصب إىل 

م اإلسالم األصيلة. يشتمل هذا الكتاب بل ثال ثة رسائل لشيخ اإلسالم حممد بن تعا
عبد الوهاب: تم يف الرسالة األو بيان أسس احكوحيد ومعرفة اهللا، وكيفية معرفة اجيب، 
لك احكوحيد واملعرفة الصحيحة يف املجتمع وواجبات املؤمنني جتاه اهللا  ينية  واآلثار ا

. يف الرسالة اخكانية يرشح املؤلف معايري تميزي  احلق من اكاطل يف اتباع تعاىل ورسو
ين احلنيف، و الرسالة اخكاخكة يطرح املؤلف الشبهات اليت يوردها املغرضون  ا

  واملرشكون بل اإلسالم وأفاكره احكوحيدية ويرد عليها رداً ُمَدلالً.
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