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  3 ص ، مطالبفهرست
  

                                            14  ص،دیباچه
   19  ص،وم بحث از امامتلز

                     23  ص،اهل سنّت از حقّگریزان بودن 
   25ص ، امام و خلیفه  

  27 ص ،تعیین امام به نظر شیعه و اهل تسنّن
                  28ص ، امامت جزء اصول دین است

  31ص ، از نظر اهل سنّت تامام
          33  ص،امامت از نظر شیعه

                      40  ص،ضرورت امامت  
               40 ص،  پیامرانيهمهداشتن  یحکومت دین

                40  ص،امامضرورت  بر برهان حکمت
  40 ص ،لزوم تداوم هدایت و کار نبوت

  40  ص،نیاز دین خاتم به امام معصوم
  40 ص ،لزوم کارشناس در احکام دین

  42 ص ،قاعده لطف بر ضرورت امام
    43  صن،یدو تفسیر ن یی تبياز به امام براین

         44ص ,  دین لزوم کارشناس در احکام
       44  ص،یاسالمحکومت نیاز به امام براي حفظ 

                        44  ص، بر وجود امام امکان اشرفهقاعد
                45  ص،ها و اتمام حجتهدایت انسان

                           45  ص،نیاز شرع به حافظ
          47  ص،جامعه ي رشد فکرياز به امام براین
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                   47  صمام، بودن وجود ايفطر
                        48  صض بودن امام،ی فيواسطه

                              48  صامام باعث وحدت اجتماع،
       51، خدارفت کامل معامام وسیله 

          54، ص شرایط و اوصاف امام  
                               54ص ، تعیین از طرف خدا

  55 ص ،ي مواردو تعیین جانشین در همه پیامبر
                 55ص ، همهامام از برتر بودن 

  58ص ، بودننمسلمان نشناختن امام مساوي با 
  59 ص ،علم امام

  59 ص ،جدایی ناپذیري قرآن و عترت
  61 ص ،والیت و برائت

  62 ص ،والیت به دور از افراط و تفریط
  62 ص ،ایط امام به طور خالصهوض

  64 ص ،هاي امامان شیعهویژگی  
  64 ص ،امامت شیعی

                          64  صدر گرو سنّ خاصی نبودن امام،
                     65  صامام در همه حال امام است،

  67 ص ،خالی نبودن روي زمین از امام
   68  ص،حفظ خون امت

  68  ص،ان و غاصبانسازش ناپذیري با ظالم
  69 ص ،جهت گیري سیاسی ائمه شیعه

  69 ص ،صراحت و صداقت در سیاست
  70 ص ،اصل تکلیف مداري
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  71 ص ،زنده نگه داشتن نهضت عاشورا
  72 ص ،تقیه و استتار

                73  صن امام،ییتع يهاراه  
                                  73  ص بودن امام،یانتصاب

                                         75  صمعجزه،
                75  ص، و جمع قرائنی شخصیزندگ
                        76ص عصمت امام،   

                  78  ص،نیظ د حافمعصوم بودنلزوم 
                              82  صامام،کامل بودن 

       85  صها، امتحانهمهامام موفّق در 
                  85  ص،علم غیب امام در میدان عمل

  88  ص،االمریاول  
                                89 ص  عه،یاالمر از نظر شیاول
  90  ص از نظر اهل سنّت، االمریاول
  95، ص هستند عه ی شي ائمهاالمریاول

               96ص ، یعه و سنّیش  
  100ص  ،یآیات و روایات در خالفت عل  

                              100ص  ، به رسول خدامنؤاولین م یعل
  101ص  انذار یا حدیث دار، يآیه

  103علی وصی رسول اهللا، ص 
                      104ص ، ... نفسهيمن یشر»: يآیه

  105ص  ،يمشوحدیث طیر 
                                       106ص  ،مباهله يآیه
  107ص  ر،یث غدیحد
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                                   126ص  ، حدیث منزلت
   127ص   درها، يبسته شدن همه 

                                       127ص  ،  بر مشرکین برائتاتآیخواندن 
  128ص   ،جیش اسامه

                                   130ص  ، حدیث قرطاس
  132ص  ، حدیث ثقلین

                                      136ص  ،  والیتيهآی
  142ص ،  امامتيهآی

                          144ص  ،  نوحيهحدیث سفین
  147ص  ،  تطهیر در مورد پنج تنيهآی

                             151ص ، ... آدمیفتلقّ: يآیه
  151ص ،  اهل بیتوأتی  هليهسور

                                       152ص ،  مودتيهآی
  154ص ، ی با حقّ است و حقّ با علیعل
               155ص  ،ینار مؤمنیاخت صاحبیعل
  154ص ،  استيهاد یعل

         155ص ، گانه دوازدهيخلفا
  157 ص ،کردند؟سلمانان با دستور پیامبر مخالفت چگونه م

                       158 ص ،نازل شده است  علی تی که در شأناآی
  158ص ، شیعه خالفت ائمه احادیث اهل سنّت در

    161ص ، بر خلفا ی عليبرتر
                    166، ص !!! بر خالفت ابوبکراعتراض نکردن علی 

  167ص  ، پیشیني بر انبیای عليبرتر
  168 ، ص والیت تکوینی امامان معصوم
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  168  ص،ي معصومینائمه صفات جمال و حالل بودن مظهر
  169 ص ،والیت مهم ترین تکلیف دینی مسلمانان

    170  ص،سقیفه
                                     185 ص ،نقش عمر در سقیفه

   187ص  ام نکرد؟یقبراي گرفتن حقّش  یچرا عل
   200ص , تعیین جانشین از نظر غاصبین

                      200 ص ،نها دلیل غاصبان خالفت تجوان بودن علی
     201ص ش، فرزندان وعباس و  بیتاهل

              203ص ،  با ابوبکراحتجاج امام علی
      203ص  !شیر خدا و این همه ظلم به او

        206ص  ؟ یکنار گذاشتن عل يبهانه
         208  ص،علل دشمنی با علی

    210  ص،تصریح نشده است؟ امامت علی کریم بهچرا در قرآن 
             212ص  ، و سایر خلفاحکومت علی

  212ص  ،مردمسایر ر از هر نظر ب یعلبرتري امام 
   214  ص،جریان نفاق

   216ص ، دالیل اهل سنّت برخالفت ابوبکر  
                          216ص ، برگزیدن ابوبکر براي نماز

  217 ص ،! ابوبکرتفاجماع برخال 
    218ص  ،علی بادرخواست عباس براي بیعت

  219ص  بودن ابوبکر،تر سنم
     219ص  یک خانواده،امامت در جمع نشدن نبوت و

  219  ص، از جمله سه خلیفه اول مومنانت خدا ازیرضا
                     219ص   در غار، پیامبربا  تمصاحب





 8

  220ص  ، نانامیرمؤماستدالل به سخن  
                                  221ص  ، تی وصايشورا به جا

  222ص  علّت انتخاب ابوبکر، 
  223، ص خلفاراه و روش  با ی علاهنت ریمبا

  225ص ، حدیث صحیح از نظر اهل سنّت  
              228ص   ،جاعل حدیثترین ابوهریره بزرگ

  231ص   ،خلفا و با علیاهل سنّت  يهرفتار دوگان
                                           232ص  ، احادیث شیعه

  233ص   ،اهل سنّتضعف روایات 
  235ص  اهل سنّت، يفقها و ائمه  
  237ص ،  ستّه صحاحیاحادیث جعل  

                          239ص  ،ره مبشّيهحدیث عشر
  240ص  ، کالنّجومیحدیث اصحاب

                    241ص   ،خدارؤیت  وز یکفرآماخبار 
  242ص ا النورث، ینحن معاشراالنب

       243ص  به ملک الموت، ٰی زدن موسیلیس
  244ص  ،اهانت به رسول خدا

                          244ص ازده بار، یک ساعت ی در
  244ص موسی بدون ساتر عورت، 

                         245ص  !اندقاتل و مقتول در جهنّم
                    245ص  ،گیردی نمی مریضي از دیگریسک

                               246ص مون زناکار، یسنگسار م
                              246ص  ، رامس شیطان پیامبران

   246ص ان، یابوبکر و ابوسف





9

                                    247 ص ،آفریدن خدا آدم را به صورت خودش
                                             247ص  ، جبر در صحاح

      248ص     در مکتب خلفا و ائمه شیعه،اهللاوجه
                 249ص   ،عین اهللا در مکتب خالفت و امامت

           250ص  ،یداهللا در مکتب خالفت و امامت
                       251 ،عرش و کرسی در مکتب خلفا

         251ص  ،کرسی در مکتب اهل بیتعرش و
                       252ص  حادث یا قدیم بودن کالم خدا، 

                        253ص  ، به مسجد جز در خانه ابوبکر درهايبسته شدن همه
                                 254ص  ن فرد امت،یترعمر عالم

              254ص  نازل شدن قرآن به توافق عمر،
                          254ص  ،امبریرتمندتر بودن از پیغ

                      255ص ،  و عمر و عایشهلت ابوبکریاخبار در فض
  257تناقض در اعتقادات اهل سنّت،  ص 

  258  ص،با یحیی بن اکثممباجثه امام جواد 
  261ص ها، ت آنالد و عصحابه  

  274 ص ،سب صحابه
  276ص ، ابوبکر  

  276 ص ،ابوبکر و تعطیل پیام االهی
                    276ص ن، یبر و حنیفرار خلفا در احد و خ

   277ص ، غصب فدك
         280ص  ،خالدقصاص نکردن 

      281ص , عبادت ابوبکر
                               282ص , جانشین نمودن عمر
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  282ص  ،عایشه
  285ص ، عمر  

     247 ، عمر خالفيکارها
     293 ص ،ازدواج عمر با عاتکه

                               294ص , ازدواج عمر با ام کلثوم
  294ص ، ها عمر در مورد کتابيرأ

                                       295ص ، ثیمنع نگارش حد
  300ص  ،شینشوراي عمر براي تعیین جان

  304ص , اشکاالت شوراي منتخب عمر
  307 ص ،عمر و تقسیم مقرّري بر اساس طبقات

  308 ص ،گماردن افراد ناباب بر سر کارها
  309ص ، عثمان  
  313ص  ، علیامام   

           313ص  ، الحدیدابن ابیف یتوص ه بعلیامام 
  316ص  ،علی و آزادي به مخالفان

  316 ص ،سازشکار نبودن
                                       317ص  ،فتار با دشمنانر

                   317ص  المال،تی و بیعل
  317ص  ،  شرك نداشتنيهسابق
                318ص  ،ترین مدافع پیامبربزرگ علی

  318ص  ،علم و دانش علی
                           319ص  ،نسبت به دشمنانرأفت 

        320ص  ،ی عليهاییگوشیپ
  321ص  ،مان ابوطالبیا
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  323ص ه، یامیبن  
    332ص  ، به اسالمخدمات ائمه  

                           332ص ، ينابود نجات اسالم از
   333ص  ، یک فرد يهبه منزل چهارده معصوم 

شیعههبرتري ائم ه  بر335ص  ، سایر مذاهبائم        
   336ص  ،اهل بیتمکتب خلفا و حدیث در مکتب 

       338ص  ،هائمدر دست  یعلامام  هايکتاب
  338ص  ،و مصحف فاطمه و جفر صحیفه 

  343ص ، گسترش آن شیعه و  
                                        343ص شیعه کیست؟ 

    347ص ن، مسلماناوامل شیعه شدن ع
  350 ص ،هاي شیعهحکومت

  350ص ي واقعی، شیعه
  352ص ع، یان به تشیرانیش ای گراعلل  

  353 ص ،ایرانی بودن اکثر فقها و متکلّمین و فالسفه اسالم
  354ص ن از خلفا، ایرانی ايزاریعلّت ب

  365ص عه، یمقام و منزلت ش  
  ت و ائمشیعه يهخاتمی  ، 370ص  

  371ص ،  معصومینئمهمنابع علم ا
                      37ص  ، استنباط از کتاب و سنّت

  374  صدارابودن اسم اعظم،
          374ص ، گریو علوم د امبریث پیاحاد

   375ص ، الهام خداوندي
  377داشتن وسایل اعجاز انبیا، ص 
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          377ص  ،جامعه و مصحف فاطمه جفر و
  377ص ها، مانسآ به عروج ائمه

                                               377ص ، ینور االه
  377ص ، ها آناشکال و پاسخدو 
  379ص ،  شناخت اماميق برایلزوم تحق  

                 379ص ح، یشناخت خدا به طور صح
              379   صنعمت،شناخت ولی

              379ص  اعمال، یشناخت امام شرط قبول
                        379ص  هشت، امام شرط ورود به بشناخت 

                  380ص  ، ینشناختن امام مردن جاهل
                                              380ص اطاعت اولواالمر، 

                380ص  ،یگمراهن امام باعثنشناخت
  380ص ، اعمال د ویعقا روح امام
  383ص ، مهدویت  

                           386ص  ،خطرهاي پس از غیبت
  387ص  ، عقليهدر آین مهدي

                                 387ص ، علّت و راز غیبت
  390ص  ،طول عمر امام زمان

                         392ص ، مندي از امام غایببهره
  392ص ،  امام فیض بودن يهواسط

  393ص ، هامعهاسازماندهی ج
  394امیدواري، ص 

  395ص ،  ظهورزمان
                      395ص ، هاي عصر ظهورویژگی
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  395ص ، فضایل انتظار فرج
   397ص ، مرجعیت در عصر غیبتاجتهاد و   

                                      397ص عصر اجتهاد، 
  397ص  کالم و فلسفه در شیعه،  فقه،

                  398 ص ،  در تشیعنقش مجتهد و عالم دینی
   400ص تشیع و تسنّن، در د اجتها

      403ص تقلید ممنوع و مشروع، 
                 404  ص ،گراگراي نقلشیعه عقل

  ٤٠٤ ص ؟چرا باید از مجتهد زنده تقلید کرد

  406 ص ،والیت فقیه  
   411ص ، نامهکتاب  
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م ن   ا  ا  ا
ّ ّ

  
  

 »ء خَالقُ کُلِّ شَیهللاُاَ«:  استهر چیزي است که آفریدگار يندویش از آنِ خداو ستاسپاس 
 با خداوندي که). مینَعالَلا ب رلّه لمدلحاَ( عالمیان است  يهو پروردگار هم )13/16  رعد (

مخلوقاتش رف او را اش) 2/31بقره (» اء کُلَّهاسمالَٱعلَّم آدم  و «آدم اسمائش به يهتعلیم هم
 دستور )2/34 بقره( »دمِآلوا سجداُ« فرمان ا درگاهش ب که به فرشتگانی تا جای،قرار داد

 زمین در يام موجودات روگاه با قرار دادن تمو آن ؛ نمایندتعظیمش  که سجده و،فرمود
ن عقل داد  و،از یک طرف )2/29بقره ( »اًرضِ جمیعالَٱی هو الَّذي خَلَقَ لَکُم ما ف«اختیارش 

  به بهشتکج و در نتیجه رفتن و او را در انتخاب راه راست ، از طرف دیگريواختیار به  و
 خداوندي که برتر از آن است که حس و دیدگان او را به ادراك .و جهنّم مختار فرمود

َ «:آورند یا   ومنزّه از آن است که با دیگران یکی شود  و.)6/103انعام  (» بصارالَٱرِکُه تُدال
   )42/11شوري  ( .»ءلَیس کَمثله شَی« :دشبیه دیگران باش

 ٰیمحمد مـصطف   رسوالن خاتم پیامبران و    و مخلوقات اشرف   پایان بر یصلوات ب  سالم و  و  
  هـدایت   يبـرا  دو  دانش اسالم بـ   دین جاوی  ياعطا  و ي و  قرآنش بر  ینزال کتاب آسمان  که با ا 

                  هــایی تــا انــسان، قــرار دادش را در اختیــاريه رســتگار و راي اعتقــاديهبهتــرین برنامــ ،بــشر
  .برساندبه سعادت کامل این جهان و آن جهان در  ،کنندبدان عمل که را 

             تطهیـر از هـر رجـس     يهکـه طبـق آیـ       پیـامبر و سالم و درود نامحدود بر اهـل بیـت             
   از راه و روش آنـان کـه  کـس   هـر و  ا هـستند و اشـتباه مبـرّ   هـر انحـراف      دورنـد و از    و پلیدي 

                        بـر شـیعیان   درود و  ؛و هـالك خواهـد بـود      اسـت   گمـراه    ، طبق حـدیث سـفینه     ،تخلّف ورزد 
  .رستگاران هستند) 59/20حشر  (» ونَلفائزٱهم «: يو پیروانشان که طبق آیه
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مورد  ست که پس از پیامبر اسالمحث کالمی اترین مبو مهمنخستین  امامت يهلئمس  
 تحوالت ترین مهمتوجه شدید مسلمین قرار گرفت و در طول تاریخ اسالم نیز همواره محور

   . بوده استی و اجتماعیسیاس
 ي اسالم شمشیردر :ِةَمامالا یف ا سلَّکَم ،مِ سیفالِسالا یسلَّ ف ام« :گوید یشهرستان  

   )1/24نحل و ملل ( ».ه استامامت کشیده شدي باره  در کهيشیر همانند شم،هکشیده نشد
                     ؛ امام را هم خواهد شناخت  لزوماً پیامبر و، بشناسدی درستانسان خدا را به اگر  

 ی هدایت بندگانش پیامبرانيبراکه  است رحیم این و حکیم ي ایمان به خدايهالزمزیرا 
یعلّمهم   ویهِمویزَکّ« بیاموزند انانحکمت بد وکتاب  وه ها را تزکیه کردتا آن ،بفرستد

َمةِلحكااب وتکلا  در بین مردم قرار یمان معصوم اما، ختم نبوتبعد ازو ) 62/2جمعه ( »َ
 :کریمقرآن  به قول. تا در فهم آیات و احادیث به اختالف و انحراف کشیده نشوند،دهد

 بر يخدا چیز : گفتندکهآنان: ءبشَرٍ من شَی ٰی علزَلَ اهللاُناَ ذ قالوا ماا رِه حقَّ قَدوا اهللاَماقَدر
  )6/91انعام (» .که باید نشناختند  حقّ خدا را چنان، نازل نکردهيبشر
 ياز دعاهـا کـه  ؛ چنـان نـد گریکدیر و امـام الزم و ملـزوم       امبیـ خـدا و پ   رو، شـناخت    ایناز  

ک افَ ؛سکفـ نَ یعرِّفن للَّهماَ :معروف است  ک  عـرِف َ الَـم  سکنَفـ  یتُعرِّفنـ  لَـم  نا نـَّ اَ .نَبِیـ م للَّهـ 
ک افَ ؛حجتَـک  یعرِّفن للَّهماَ .حجتَک عرِفَا ملَ نَبِیک یفنتُعرِّ لَم نا نَّکافَ ؛نَبِیک یفنعرِّ  نا نـَّ
        اگـر خـودت را   کـه    خـودت را بـه مـن بـشناسان      ،خـدایا  :یدی عن تضَلَل حجتَک یتُعرِّفن لَم

 که اگـر پیـامبرت را    پیامبرت را به من بشناسان   ،دایا خ .شناسمی پیامبرت را نم   یبه من نشناسان  
بـه   که اگر حجتت را جتت را به من بشناسان     ح ، خدایا .شناسمی حجتت را نم   یبه من نشناسان  

   )1/237 یافک( ».شومی در دینم گمراه میمن نشناسان
 هـدایت  ي بـرا  يآخـرین حـد بـشر     امـام   یـرا    ز ؛ است پیغمبر باالتر مقام  امام از   مقام    اصوالً  

هـا حـضرت    از آنیاند که یکرسیدهامامت  مقام هبپیامبران   جاکه تنها چند تن از     تا آن  .ستا
  .امامت رسیدبه ي مبراها پیبعد از سالاست که  ابراهیم
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ه بِ   اهربـ ا ٰیبتَلٱذ  ا و« :هدوفرمکریم  که قرآن چنان   بـر مـ یمـ  کَل ـ اتَمهنَّ قـالَ  اَات فَ ی جاعلُـک  نّ
            و او از آزمـایش کـرد   )ی سختيهاحانامت(خدا ابراهیم را با کلماتی      هنگامی که   : اًماماللنّاسِ  

  )2/124بقره ( ».ر دادمپیشواي مردم قرامن تو را امام و  :به او فرمود  ،آمدبرها  آنيه همهعهد
         نظـر اسـالم چنـان اسـت کـه رسـول خـدا         اسـالم و مـسلمانان بـه امـام از    یتگو وابـس   

ن قُـرَیشٍ      ٰینـ ثا ٰیلـ ا اًائمـ لـدینُ ق  ٱذَا  الُ ه زیال :ه است دوفرمدر این مورد     شَرَ مـ ـ  ؛ عـ  واذا هلَکـ ا فَ
  کـه یوقتـ  ؛باشندقریش  دوازده نفر از  تا   همواره بر سر پاست،   این دین    :الهرض بِاَه االَاجت  م

  )3483کنزالعمال حدیث ( .شودی زمین به اهلش مضطرب م،گذشتندها درآن
َميتات  م،انهمام زما یعرِفات و لَم ممن« :فرموده است  رسول خدا  نیز و    َّهليـاجـ لٱ َةَ  :ِةِ
ت از ،و امام زمانش را نشناسد   کس بمیرد    هر 1/378 یکـاف ( ». دنیـا رفتـه اسـت    به مردن جاهلیـ(         
  )4/96مسند احمد حنبل (و 

تـر  الزمایـن عـصر     دریولـ ؛  مـسلمین خـوب بـوده   ي بـرا  همـواره اتّحاد    و يهرچند برادر   
مـسلمان حملـه     کـه بـه ممالـک غیر       یجـای  تا ،ها سرآمد دیگران بودند   لمان زیرا قبالً مس   ؛است

بـه دیـن    گر، مردم آزاد شده و با طیـب خـاطر  دیهاي هاي سرزمینبا برداشتن طاغوتکرده و  
 را ی اسـالم يهـا  سـرزمین يهط همـ نـه فقـ   گران امروزه استعماری ول ؛دندمآیماسالم در مبین  
        انـد خـود درآورده  ر   را تحـت اسـتعما     ی اسالم يکشورها ثر بلکه اک  ،اندهجمه قرار داده   مورد

مجیـد  و قـرآن   اسالمپیامبرو دا و معاد که در اعتقاد به خمسلمان نیم  واگر یک میلیارد   و
 ياصـدمه توانست د ننخواهها نه فقط ابرقدرت ،متّفق گردند  متّحد و  ،ندا مشترك ...عباداتو  

   .هم به سرعت به اسالم گرایش خواهند نمود  بلکه تمام مردم دیگر،دنانرسبها بدان
           شیده آن را بـه رشـته کـ    يهـا دانـه  ، تـسبیح   که نـخِ   ياست که همان طور   این بدان خاطر   و  

          ؛شـوند ی تـسبیح پراکنـده مـ   يهـا دانـه  ،اگـر نـخ پـاره شـود      و؛ها را منتظم نمـوده اسـت      و آن 
              را منتظم نموده و تحت پرچم توحیـد و اسـالم       ی است که امت اسالم    یطور امام شخص  همین

 ؛دهـد ی قرار مـ  ير مسیر و هدف واحد    ن را در کنار یکدیگر و د      ی مسلم يههمو   آوردهیمدر
            جـدا از هـم   يهـا و ملّـت  چون امروزه بـه صـورت کـشورها    هم،شد در جامعه نبایو اگر امام  

   .آیندیمبا یکدیگر درو غالباً متخاصم 
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ه حـضور   نتوانـد در جامعـ  ی که اگر بـه عللـ  ،ستجا تا آنی اسالميهاهمیت امام در جامع    
   . فیض استيه چون واسط؛غیبت الزم استدر وجودش  ،داشته باشد یعین

ه رزِقَ    « :داریم ي عدیله دعادر  که  چنان   منـريلـ ٱبِیجـ و   ٰوبِو    ت ثَبـ هالَاودو م ارضلـسبـه   :اء
  . شودزي داده میبرکت او غیر او روبه آسمان ثبات دارد و وجود او زمین و

ت   یزمـ اگـر   : اخَترِ امـامٍ لَـس  یـ  بِغَ رض االَ تیـ قب لَو« :فرمود امام صادق  و    ن بـدون حجـ
    )1/179 یکاف( ».از هم فرو پاشد ،گردد

جهـان اسـالم را   هـا   و فتنـه هـا  دسیسهیعلهی  و غصب خالفت اال   امبریپبا رحلت     
بـه خـاطر   و شـد  هـا بـرده   تـوزي ها و کینـه فراگرفت، حقایق دینی یکی یکی به مسلخ دشمنی      

 جـا و از آن. نـد دوخویش مصادره نم   به نفع    مفاهیم اصیل اسالمی را    سیاسی و   ینفساناغراض  
؛ لذا مقابله با ایـن خانـدان   ندها بوددر برابر این فتنهمانعی جدي    این میان اهل بیت    که در 

  . هاي این عده قرار گرفتو انکار فضایلشان در رأس برنامه
و روایـاتی   آیـات  از ياریبـس ردنـد و   را از یـاد ب   شانجمعی از مفسران و محدثان نیز رسالت        

 که قابـل  همو آن دسته ده گرفتند ینادبود   هاي اصیل اهل بیت   که بیانگر فضایل و ارزش    
  بیـت اهلفضایل گر از   ید  دسته در باره ا دیدي تردیدگونه تفسیر کردند و       تکذیب نبودند ب  

 آخونـدهاي   بـه ، یعنـی  آوردنـد يوسیاسـت تـشریک ر  بـه  تابیـد،  برنمـی د یو تردتحریف  که  
    .   بتراشند  که مثل آن فضایل را براي دیگران ـ مخصوصاً خلفا ـ،درباریشان دستور دادند

 :انـد کـرده نقـل    از پیـامبر   یسـنّ   کـه شـیعه و     ی طبق حدیث معروفـ    ،تد اس شیعه معتق   
شَرَ   انثاکُم  ونُ علَـی   یکـ  واَ ،ُةَعلسااوم   تَق ٰی حتّ ،ائماًینُ ق لدٱالُ  زیال« ـةلَخعـ ن قُـرَیش      ًيفَ م مـ کُلُّهـ :        

از  هـا  آنيههمـ  که دوازده نفر بر شما خالفت کنند و تا این ،رپا است این دین تا روز قیامت ب     
یازده امـام   و ی عل یامبر پ )2/6صحیح مسلم   (و  ) 9/81 يصحیح بخار (» .قریش هستند 

نّت نقـل  که خود اهل سـ  یدر موارد مختلف و طبق احادیث     ا نص صریح  ب را   يدیگر از نسل و   
خـودش   یجانشین ت و به امام  ...و حدیث غدیر    ، حدیث منزلت  ،دیث دار چون ح اند هم کرده

   .از طرف خدا انتخاب فرموده است
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 يرأ چنـد که ابوبکر بـا   اینییعن ؛چه واقع شده درست استآن :گویندی اهل سنّت م   یول  
 ،يا شش نفـره ي شوراه عثمان به وسیلل؛ اويه عمر با تعیین خلیف ؛در سقیفه به خالفت رسیده    

 يآرا بـا اتّفـاق   کـه   ی علـ ؛ خـودش انتخـاب کـرد   ی تعیـین جانـشین  يم برا دو يهکه خلیف 
 ؛بـه خالفـت رسـید    کودتـا و زور  جنـگ و   معاویه که بابیعت کردند؛ انصار که با او   مهاجر و 

هی بن يهبقیل يهلیفـ  خ؛الفت رسـیدند  پیشین به خيهخاب خلیفانت  که از طریق وراثت و امیاو 
ه در یچنگ بن را از    تجنگ خالف عباس که با    یبن ـ ؛آوردامیـاس ینـ ب يه بقی کـه از طریـق    عبـ

 سـعود  آل، عثمانیـان ،لجوقیانگاه سـ و آن  پیشین به خالفت رسیدند   يهخاب خلیف انت وراثت و 
  .استو درست  یحکومتشان شرع همه  ،...و 

بـه    اسـالمی را    يه تعیین زمامدار جامعـ    فرض محال، پیامبر  اگر به    :گویدشیعه می اما    
-لهئمردم واگذار کرده بود، باز الزم بود شرایطی براي جانشینانش تعیین کند، تا مردم در مـس        

توقّـف اسـت،   آن م سرنوشتـشان بـر    ه؛ و از طـرف دیگـر،      که از طرفی برایشان سابقه نداشت      اي
  . اي در این زمینه وجود نداردهترین نمونکه کوچکآگاه باشند؛ و حال آن

 در ی سـنّ شـیعه و مـورد اتّفـاق    احادیـث آیات قـرآن مجیـد و   با  اهللا  شاءنإن کتاب   یدر ا ما    
 فریـق  یـک از ایـن دو    کـدام نظر   که   ،تا معلوم شود   ، خواهیم پرداخت  یبه بررس امامت   مورد
  ؟درست استن مورد یدر ا

  
  دکتر رحمت اهللا قاضیان                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


