
 «اإلمامة إلی مدخل  » كتاب یمعرف

. باشد می «اإلمامة إلی مدخل  » کتاب اعتقادات، و کالم علم زمینۀ در حیدری هللا آیت مهم آثار از یکی

 و معرفی مورد باشد، سودمند و فهم قابل تواند می مخاطبان همۀ برای آن مطالعۀ که حجم کم کتاب این

 .فرمایید می مالحظه ادامه در که است گرفته قرار توصیف

 کتاب محتوای از یینما دور

 .باشد می اساسی محور چهار و مقدمه یک بر مشتمل حاضر کتاب

 اول محور

 به طریق دو از ادامه در مؤلف. است قیامت روز تا امامت استمرار نخست، محور اصلی موضوع

 :است پرداخته خود مدّعای اثبات

  قرآنی آیات: اول  راه

  روایات: دوم راه

 دوم محور

 تعداد مسألۀ امامت، امر بودن منقطع غیر و دوام استمرار، اثبات از بعد حیدری عالمه محور این در

 تعداد بیانگر که روایاتی بیان به راستا همین در مؤلف. اند داده قرار تدقیق و بحث مورد را( ع) ائمه

 نموده اشاره - ذیل شرح به - روایات این خصوصیات ترین مهم به سپس و پرداخته باشند می( ع) ائمه

 :اند

 .روایات از دسته این بودن ساختگی و جعلی به شیعه ساختن متهم توانایی عدم :اول خصوصیت

 .اسرائیل بنی نقبای به( ع) ائمه تشبیه :دوم خصوصیت

 .(ع) ائمه بقای به دین بودن باقی :سوم خصوصیت

 .(ص) پیامبر عترت از دوازدگانه خلفای بودن قریشی به روایات تأکید :چهارم خصوصیت

 صحابه چرا اینکه بر مبنی را مهم سؤال یک محور، این پایان در حیدری هللا آیت که است ذکر شایان

 آن، به پاسخ مقام در و نموده مطرح بودند، نکرده سؤال ائمه و خلفاء مصادیق به راجع( ص) پیامبر از

 و قدرت بر تکیۀ با اموی حکومت که است مطلب این آنها ماحصل که کنند می بیان را احتمال سه

 .کرد می کتمان را حقیقت این گسترده، تبلیغات همچنین و زور إعمال

  سوم محور



 :پردازند می ذیل شرح به( ع) ائمه مصادیق بیان به کتاب این محور سومین در محترم نویسندۀ

 (ع) ائمه مصادیق بیان در وارده روایات ذکر: الف

 بر داللت( 2 ؛(ص) پیامبر عترت عصمت بر داللت( 1: ثقلین حدیث های داللت از داللت دو ذکر: ب

 نیز( ع) ائمه و است قرآن در علوم همۀ که جهت آن از دارند؛ علم حقائق همۀ به( ع) بیت اهل اینکه

  .باشند می قرآن ِعدل

 :عترت مصادیق تعیین بر دیگر راه دو ذکر: ج

 ائمه  نام آنها در که( ص) اکرم پیامبر از منقول روایات نقل توسط عترت مصادیق تعیین: مستقیم راه

  .است شده ذکر( ع)

 و فرموده معین را( ع) ائمه از مصادیقی خود، از بعد( ص) پیامبر اینکه یعنی(: طولی) مستقیم غیر راه

  .کنند می تعیین را خود از بعد امام آنها، از کدام هر سپس

 ع(.) ائمه مصادیق بر تاریخی شواهد بیان: د

 چهارم محور

 امام وجود و مهدویت مسألۀ. شود می محسوب حاضر کتاب محور ترین اساسی و مهمترین محور، این

 اتفاق مورد مسأله این اصل. رود می شمار به خاّصه امامت زمینۀ در مسائل مهمترین از( عج) زمان

  .است الهی شرایع جمیع حتی و سنّی و شیعه از اعم اسالم علمای همۀ

 به مربوط احادیث که سنّت اهل بزرگ علمای از تعدادی نام محور، این ابتدای در حیدری هللا آیت

 در را بحث سوی و سمت سپس و نموده ذکر اند، آورده خود های کتاب در را( عج) مهدی حضرت

 زمان امام دنیوی حیات عدم و حیات از است عبارت که - مکتب دو بین اختالف مرکزی نقطۀ جهت

  .اند داده سوق -( ع)

 :پردازند می( عج) مهدی امام بودن زنده اثبات های راه بیان به بعدی گام در حیدری عالمه

 (مستقیم غیر) مباشر غیر طریق: اول طریق

 از قرآن و( ع) بیت اهل جدایی عدم معصوم، وجود استمرار ضرورت اثبات بیان از بعد شیوه این در

 که شد خواهد ثابت عقلیّه التزامیۀ داللت به باشد، باید نفر دوازده ایشان تعداد اینکه همچنین و یکدیگر

 می پنهان مردم دیدۀ از الهی، حکمت اقتضای به اگرچه باشند می حیات قید در و زنده دوازدهم امام

 .باشند

 (مستقیم) مباشر طریق: دّوم طریق



 است، آمده موضوع دو و بیست در( عج) زمان امام درباۀ که روایاتی به راه، این شدن روشن برای

 .گردد ثابت( عج) حّجت حضرت وجود اصل آنها طریق از تا شده مراجعه

 :کنیم می اشاره روایات این از دسته پنچ به مثال عنوان به

 .روایت 756بر بالغ دهند؛ می بشارت( عج) ایشان ظهور به که روایاتی.1

 121 کند؛ می پر داد و عدل از را زمین( ع) حضرت که هستند مطلب این بیانگر که روایاتی.2

 .روایت

 .روایت 183 هستند؛( ص) پیامبر بیت اهل از ایشان کنند می اثبات که روایاتی.1

 .روایت 214 باشند؛ می( ع) علی امام نسل از ایشان کنند می اثبات که روایاتی.4

 .روایت 132 نمایند؛ می معرفی( س) فاطمه حضرت نسل از را ایشان که روایاتی.5

 .....و.7

( عج) مهدی حضرت به اعتقاد مسأله در( ع) بیت اهل مکتب پیروان دیدگاه طریق، دو این بیان از پس

 آموزه وارد و ساخته خودشان از را مبحث این شیعیان که اتهام این و شود می اثبات ایشان بودن زنده و

 .گردد می باطل اساس از اند، کرده اسالمی های


