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 تقدیم...
 به ھرکسی که منتظر امام غایب است. -
 ورزد. می تای که دین اسالم را دوست دارد و به آن غیر به ھر شیعه -
 صای که دوست دارد از حق و حقیقتی که رسول الله به ھر شیعه -

 از سوی پروردگارش آورده، پیروی کند.
ای که مذھبش را به ارث برده و در آن تأمل و بررسی  به ھر شیعه -

بلکه از آن جھت خود را شیعه و مذھبش را صحیح نکرده است، 
 داند که دین آبا و اجدادی اوست. می

 ھای خردمند. ی انسان به ھمه -
خواھم آن را برایشان  و از الله می ،کنم تقدیم میھا  این این کتاب را به

 سودمند بگرداند.
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 مقدمه

 آله وصحبه وسلم تسليامً  ة والسالم عىل رسول اهللا وعىلاحلمد هللا والصال

 أما بعد: .كثرياً 
ی مومن است و ھرجا که آن را بیابد، بیش از  شده به راستی حکمت، گم

ھمه به آن سزاوار است، دین الله یکی است؛ و حق و حقیقت نیز یکی است؛ 
ورزند، پاک و منزه  پروردگارمان، واحد و یکتاست و از شرکی که به او می

 باشد. می
که امیدوارم برای خودم و (ه نگارش این کتابچه واداشت آنچه مرا ب

ای را داشتم که بر آن  ، این بود که پیشتر عقیده)برادران مسلمانم مفید باشد
اساس ھمان عقیده، رشد یافتم و به بلوغ رسیدم، و چون این  زاده شدم و بر

بررسی قرار دادم و آن را با سنت صحیح سنجیدم،  عقیده را خوب مورد
افتم که این عقیده نیازمند تصحیح و بازنگری است، و از ھمان ابتدا با دری

و با حق و  خود قرار گذاشتم که حق و حقیقت را ھرجا که باشد، بپذیرم
حقیقت باشم، ھرچند حقیقت را نزد کسانی بیابم که آنان را مخالف خود 

 ام. پندارم یا برخالف آنان رشد و نمو یافته می
ننوشتم که به نام و آوازه و شھرتی دست یابم، زیرا این را از آن جھت 

ام که بسیاری از مردم را فریفته و عقاید  مذھبان خویش را دیده برخی از ھم
ن ھای ایشان نشانده و از آ اندیشهو  اساس را در ازھان سد و باورھای بیفا

ادامه وال ایشان مبرداری از ا تا بتوانند ھمچنان به بھره اند کردهسوء استفاده 
دھند و جایگاه و موقعیت خویش را نزد آنان حفظ کنند و بدین سان به 

برند و ثروتمندتر شوند ھای دنیا بھره ب ھای ساده، از خوشی حساب آن انسان
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ھایی که از جیب فقرا  ھایشان از ثروت ھای بانکی و سپرده سابو موجودی ح
 شود، افزایش یابد. خارج می

از ھمه کسانی که از وضع فعلی شیعه  دانم که بیش من به خوبی می
برند، با سخنانی که در این کتابچه من نگارم، به مخالفت  بھره می

کند و چون بساط نیرنگ از زیرشان  خیزند، زیرا حقیقت رسوایشان می برمی
تعداد پیروانشان کاھش یابد، در کسب مال و ثروت، برخالف برچیده شود و 

بر آنان  ،افتند و این در رنج و زحمت می، گرفتند گذشته که راحت پول می
کنده از  شود، چرا که اینک در میان انبوھی از کتاب دشوار تمام می ھای آ

آورند و  خرافات نقش زمین شده و زیباترین زنان را به ازدواج خویش درمی
ھایی در بھترین مناطق دنیا دارند و  شوند و کاخ ھا می سوار بھترین ماشین

گذارند  بمیرند، ثروت انبوھی برای فرزندان خویش برجا می تازه وقتی ھم که
 ھای الحادی باشند. دارای اندیشهھا  آن که چه بسا ممکن است برخی از

رود تا  خواند و پس نزد فالن مرجع می کسی که این چند سطر را می
ی مرجع  آنچه را که خوانده، به او عرضه کند و عقل مرجع تقلید یا نماینده

دار دیگری را به نیابت از خویش به کار بندد و در واقع  ا ھر عمامهتقلید و ی
ی مرجع تقلید درآورد، از ھمین ابتدا از  ی خویش را به اجاره عقل و اندیشه

ی این کتابچه نیست و بھتر ھمان است که  خواھم نیازی به مطالعه او می
یابد و از آن  این کتاب را کناری بگذارد تا شاید انسان آزاداندیش به آن دست

 استفاده برد.



 

 

 

 شکافت فکری در مورد غایب منتظر

نام ھا،  کسانی که پیروان شیعی آنبرایم این نکته روشن شد که تعداد 
را بر آنان نھاده اند، بسیارند؛ پس از خود  »مھدی منتظر قایم و غایب«

 پرسیدم:
 ھستم؟! منتظر کدامین مھدی

 منتظر چند مھدی ھستم؟!
 کرده یا ظھور خواھند کرد؟! ظھورھا  آن چندتا از

 کسی ظھور نموده است؟! اند کردهھایی که غیبت  یا از مھدیو آ
ھایی که غایب شده و باز نگشته  چه بسیار مھدی ای منتظر مھدی غایب!

پس  کند؟ میھا فرق  کنی که مھدی تو با دیگر مھدی اند، آیا تو گمان می
 با دقت بخوان...  داستانم را

تا به یاد دارم، از ھمان دوران طفولیت از خانواده و کسانی که بزرگم 
امام دوازدھم ما شیعیان دوازده (شنیدم که امام مھدی  کردند، می می

است که از ھمان زمان از نظرھا  ÷فرزند امام حسن عسکری  )امامی
ر دھد خواھد آمد، تا وی ظھ ه او اجازهپنھان شده و روزی که پروردگار ب

کنده از ظلم و ستم شده، سرشار از عدل و داد نماید.  زمین را پس از آن که آ
و از  هی امام مھدی بود از آن زمان که این معانی را درک کردم، شیفته

خواستم که دوران  کردم و با تمام اخالص از خدا می صمیم قلب آرزو می
ترین  کند، تا از مخلص ظھور می ه امام مھدیھمان زمانی باشد ک ،من

یارانش باشم و پیش رویش جھاد کنم، تا شریعت الھی واال و برتر گردد و 
 سخن و آیین کافران زبون و نابود شود و در این راه به شھادت برسم.
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در حالی رشد کردم و بزرگ شدم که تمام وجودم مشتاق دیدارش بود و 
دم که به افتخار دیدار با او و جھاد در کنار او نایل کر در بیشتر نمازھا دعا می

گذشت و من این آرزو را در سینه داشتم،  می پی ھمھا از  شوم، روزھا و سال
کرد، در  میشد، مرا به شدت جذب خود  ھرچه به امام و ظھور وی مربوط می

ی ظھورش  ھا که در باره و سخنرانان حسینیه این میان سخنان مداحان
آوردند، برایم خیلی  فتند و از چگونگی غیبتش سخن به میان میگ سخن می

ھای علمیه زیاد  ان و طالب حوزهبرخی از مداحجذاب بود، از این رو با 
ی  ی فلسفه ھا و مسایل مبھم خود را در باره نشستم تا برخی از پرسش می

 مھدویت از آنان بپرسم.
گفتم و از  ن مییک بار با امام مسجدمان پیرامون موضوع مھدویت سخ

اش کردم، با تبسم به من گفت: مصطفی!  ھای متعدد خسته بس با پرسش
کنی و  بینی، او را سؤال باران می ای می بینم ھربار که روحانی و یا طلبه می

الله فرجه الشریف ی محبت (امام مھدی) عجل  ھایت در باره ی سؤال ھمه
 است؟!

، مگر این که در فکر و خوابم نمیھا  ! به خدا خیلی شبحاج آقا گفتم:
خیال ظھور آقا ھستم، من وابستگی شدید به شخصیت بزرگوارش دارم و 
دوست ندارم ھیچ فرصتی را از دست بدھم تا بلکه نخستین کسی باشم که 

کند و دوست دارم به این افتخار بزرگ نایل  ھنگام ظھورش با او مالقات می
ام که برخی از  ھایی دیده و خوانده به ویژه که در انتیرنت مقاله م.شو

دھند و امکان دارد از  بودن ظھورش خبر می ھا از نزدیک روحانی
 عصرانش باشیم. ھم

ی بیشتری  شیخ مسجدمان به من گفت: حال که چنین است باید مطالعه
ی امام و سیرتش داشته باشی. تو که این قدر و تا این اندازه منتظر  در باره
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ھستی، دیگر خوب نیست به چند سؤال در   )ا له الفدان(أرواحظھور امام 
 .گویند، بسنده کنی ھا و طالب می ی آن بزرگوار و آنچه سخران باره

ی  شغلهمخواھم ھمین کار را بکنم، ولی  ! من ھم میحاج آقاگفتم: 
پس  حاج آقا در پاسخم گفت:دارد،  زندگی زیاد است و مرا از این کار باز می

تو ادعای  ی وابستگی شدیدت به ظھور آقا بی دلیل است.عادر این صورت اد
دھی؟!  وابستگی شدیدی به آقا را داری؛ ولی به خودت زحمت تحقیق نمی

 بدانند. ی امام مھدی را ی مسایل کوچک و بزرگ در باره امثال تو باید ھمه
دھم که از ھمین حاال شروع  فرمایید. به شما قول می گفتم: درست می

وی تعدادی کتاب  ھا را بخوانم؟ ام کنید که چه کتاباھنمایی کنم، لطفًا ر
برایم نام برد و نام تعدادی کتاب را در کاغذی نوشت و به من قول داد که 

را ھا  آن ھای دیگری ھم در این زمینه به من معرفی کند و تعدادی از کتاب
 ی شخصی خود برایم بیاورد. از کتابخانه

ق ا«ھا نگاھم به کتابی به نام  در بین کتاب  افتاد. مؤلفش )١(»لشيعةفِرَ
رخان و دانشمندان دوازده . او از مؤابومحمد حسن بن موسی نوبختی است
 زیسته است. امامی بوده که در قرن سوم ھجری می

گوید: حسن بن موسی ابومحمد نوبختی استاد  اش می نجاشی در باره
ی سوم ھجری و  چه قبل از سده(ن خویش ترازا ھم م ماست که برلعالم متک

ق ا«برتری داشته و کتاب   )چه پس از آن  اوست. از آثار »لشيعةفِرَ
ی ابی سھل بن  گوید: حسن بن موسی نوبختی، خواھرزاده طوسی می
اقالن ا متکلم و فیلسوفی که تعدادی از ناش ابومحمد است ب نوبخت، کنیه

آمدند، مانند ابوعثمان دمشقی، اسحاق،  ھای فلسفه نزدش گرد می کتاب
ھای  ی امامی و دارای اعتقاد نیکی بود، به خط خود نسخه ثابت و... او شیعه

                                           
 ھای شیعه. فرقه -)١(
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 ھای زیادی ی علم کالم و رد فلسفه کتاب فراوانی بر جای نھاد و در زمینه

الرد علی  ).اتمام نرسانداین کتاب را به ( راء والديانات،اآلجمله: دارد، از 

(فی  رد کتاب ابی عیسی، ، التوحيد وحدوث العامل،ةالناسخ والغالتأصحاب 

 و... مةع فی اإلماما، اجلختصار الكون والفسادا )الغريب املرشقي
گوید: حسن بن موسی نوبختی،  حوص مصری میو در شرح حال ابی األ

که  (محل قبر حسین بن علی)ائر حاو را دیده و از او درس گرفته و با او در 
و او را در میان کسانی که از آنان  برای زیارت رفته بود، گرد آمده است.

روایت نکرده، برشمرده و گفته است: حسن بن موسی نوبختی، 
 ای ابی سھل، ابومحمد، متکلم و ثقه است. خواھرزاده

 ، شھرستانی شرح حال مفصلی از وی با اقتباس از کتابشسید ھبة الدین
(النوبختیه) که در شر حال خاندان نوبختی است، نگاشته و در سایر 

 به چاپ رسیده است. ،ھای کتاب چاپ
) شرح حال خاندان نوبختی(استاد عباس اقبال آشتیانی در کتاب 

 وی نوشته است.مفصلی از 
 و آورده که او از مراجع زیر نقل قول نموده است:

گلچینی که شریف مرتضی  )، و آن عبارت است ازه(الفصول المختار -۱

ی استادش؛ شیخ  نوشته (العيون و املحاسن)ھایی از کتاب  از قسمت
ھای شیعه پس از  مفید، انتخاب کرده است. جایی که سخن از فرقه

رفته، در آن آمده  ÷وفات امام یازدھم حسن بن علی عسکری
ی ابو محمد حسن بن  پس از او ـ بنا به گفته یارانش« است:
 .»چھارده فرقه و گروه تقسیم گشتندـ به  ÷موسی

ای اصلی  جمله »الفصول املختارة«ھای  ی معترضه در نسخه و اگر جمله
ی نوشته شده جدیدی که آن نیز اصل چاپ  که ما تنھا به نسخه باشد ـ چون
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ایم ـ آن یکی از مواردی خواھد بود که عدم صحت  شده است، دست یافته
کند. بخاطر اختالف  ه نوبختی را تأیید میھای شیعه ب نسبت دادن فرقه

ھا بین آنچه مفید از او نقل کرده،  بسیار زیادی که در تعداد و در ترتیب فرقه

است! آنگونه که  »فرق الشيعة«ی  ی منتشر شده و بین آنچه در نسخه
 تفصیلش خواھد آمد.

از این کتاب  »فرق اإلمامية«(المغنی) اثر قاضی عبد الجبار. در بخش  -۲
ی اسماعیلیان و قرامطه  آمده است: و حسن بن موسی در شرح گفته

 ذکر شده است.
ھای زیدیه گفته است: از حسن بن موسی حکایت شده  و در شرح فرقه

 .)١(است

ھا در  دیدگاه یرا خواندم، تعدد و فراوان »فرق الشيعه«ھنگامی که کتاب 
ھا که منتظر  ی یب ما دوازده امامغیر از امام غا(ی غیبت چندین مھدی  باره

زده کرد و وجود این ھمه مھدی که از نظرھا  مرا شگفت )ظھورش ھستیم
انگیزی برایم  ھای فراوان و حیرت ، سؤالاند کردهظھور ن پنھان شده و ھرگز

کردم که اگر این  ایجاد کرد که ھیچ پاسخی برایش نیافتم، به این فکر می
باز نگشته اند، چه کسی برای من ضمانت غایب شده و ھرگز  ،ھمه مھدی

 کند که مھدی ما خواھد آمد؟ می
کردم مذھب من تنھا مذھبی است که این دیدگاه را دارد و  گمان می

تقلیدی از مذاھب گذشته است. ھمچنانکه برایم  ،برایم واضح شد که مذھبم

                                           
 »هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجايش« برای درک تفصیالت آن رجوع شود به: -)١(

اثر آغا بزرگ طھرانی  »الذریعة«)، و کتاب ۲/۱۹۴نوشته: محمد علی األبطحی (
)، و معجم رجال الحدیث، نوشته ٦٣اثر نجاشی (» النجاشیرجال «)، و کتاب ۱/۳۴(

 ).۵/۳۲۰محسن األمین ( از» أعیان الشیعة«)، و کتاب ٦/١٥٤خوئی (
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ھای غایب فراوانی وجود دارند که ھیچیک از آنان تاکنون  روشن شد مھدی
ھایی که برخی مرده  کنم که ظھور کند؛ مھدی ظھور نکرده و گمان ھم نمی

که مھدی آنان غیبت  اند کردهو برخی ھم کشته شده اند و یاران ھریک ادعا 
فرضیه را  نموده و از نظرھا پنھان شده و به زودی ظھور خواھد کرد، و این

گردد و  که مھدی آنان، ھمان مھدی قائمی است که بازمی اند نمودهمطرح 
کنده از ظلم و جور شده، سرشار از عدل و داد  جھان را پس از آن که آ

 گرداند. می
انسانی به دنیا آمده و از نظرھا پنھان شده و جا و  اند کردهبرخی ھم ادعا 

ر خواھد کرد و او ھمان ظھو مکانش مشخص نیست، ولی در آخرالزمان
ده و نور و کند، در حالی که زاده نش مھدی منتظری است که قیام می

 روشنایی را ندیده است.
به دنبال این مطالعات دریافتم که تاریخ شیعه عبارتست از زاد و ولد و 

ای است، چنانچه در فرآیند  رشد جمعیتی که بیشتر شبیه شکافت ھسته
شود، در  ین به چندین اتم سبک تقسیم مییک اتم سنگ ای شکافت ھسته

ھای  گروه ھا و کنیم که از یک فرقه، فرقه مذھب شیعه نیز مشاھده می
چنانچه ھر بار که یکی از امامان اھل بیت  گوناگون منشعب شده اند.

شدند؛ برخی  ھا و مذاھب زیادی تقسیم می مرد، ھوادارانش به گروه می
ظرھا پنھان شده و ھمان مھدی منتظری گفتند: امام نمرده، بلکه از ن می

شدند که فرزنِد اماِم مرده،  کند، و برخی ھم مدعی می است که قیام می
جانشین پدر و امام پس از اوست، اگرچه اماِم مرده دارای فرزندی نبود و 

ام ضروری بود تا زمین از وجود چون اعتقاد به وجود فرزند برای آن ام
کردند که فرزند امام را قبل از موت امام ت خالی نباشد، برخی ادعا حج

و امام او را از نظرھا پنھان کرده، تا دشمنانش به او آسیبی نرسانند  اند دیده
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فھمند که او مھدی منتظر است و بدین ترتیب او را  و او را نکشند، چون می
 رسانند. به قتل می

دعا دھند و ا برخی از اصحاب ائمه خود را نمایندگان امام قرار می
ارتباط دارند و نایبان وی ھستند و چون خداوند به  ،کنند با امام غایب می

دھد تا یارانش را  ی ظھور دھد، به نواب خویش اطالع می امام غایب اجازه
شود. در  جمع کنند، و سرانجام ظھور بزرگ بعد از غیبت کبری انجام می

غایب دھند، تا  امام دانند که مردم اموال را به نمایندگان این میان واجب می
سان امام از این اموال استفاده ببرد و برای  آن را به امام برسانند و بدین

 ظھور آماده شود.
کنند، تا به  پرسیدم: چرا حکام، نمایندگان امام را تعقیب نمی از خودم می

ی امام از حکام  دانستم چرا نماینده شدن امام پی ببرند و نمی محل مخفی
 ترسد! ولی امام می ترسد؛ جور نمی

به قدری   )مذھب دوازده امامی(این کتاب مرا در مورد عقیده و مذھبم 
خواندم،  دچار شک و تردید کرد که آرزو کردم ای کاش این کتاب را نمی

ھای متعددی است که پس از مرگ ھریک از امامان  زیرا مذھبم یکی از فرقه
 اھل بیت شکل گرفته اند.

اش  ی کتاب در باره ھایی بود که نویسنده از فرقهفرقه یا مذھب من یکی 
ای قایل به امامت یک امام ھستند و  گوید: به صد فرقه رسیده است، عده می
ای به امامت دو امام اعتقاد دارند، برخی ھم سه امامی ھستند و به  عده

ی دیگری به امامان بیشتری معتقدند، چنانچه برخی قایل  ھمین ترتیب عده
ی مطابق تعداد امامانی که  رو اگر ھر فرقهیست امام ھستند! از اینه امامت بب

ھای فراوانی با عناوینی از قبیل یک  به آن معتقد است، نامگذاری شود، فرقه
ی دوازده  امامی، دو امامی، سه امامی و چھار امامی و... وجود دارند که فرقه

 ھاست. امامی یکی از آن



 مهدی منتظر   ١٠

 

ھا  سایر فرقهدوازده امامی را از  ی حال باید پرسید: چه چیزی فرقه
ھا، دیدگاه درست در  کند تا مھدویت مورد نظر دوازده امامی متمامیز می

 مورد مھدی باشد؟
بر  ار و تردیدھا ھمواره با من بود و یأس و ناامیدی شدید مرا دراین افک

ی الھی را تکرار  دادم و فرموده گرفته بود، ولی به خودم تسلیت و آرامش می

ن ُ�ِبُّواْ َشۡ�  ٔٗ تَۡ�َرُهواْ َشۡ� ﴿ کردم که می
َ
ٞ  ٔٗ ا َوُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ ا َوُهَو َ�ّ

ُ ٱلَُّ�ۡمۚ وَ  نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ
َ
چه بسا چیزی را « .]۲۱۶البقرة: [ ﴾٢١٦َ�ۡعلَُم َوأ

د ناخوشایند بدانید، ولی برایتان خوب باشد و چه بسا چیزی را دوست بداری
پروردگارم را سپاس  ».دانید داند و شما نمی الله میو برایتان شر باشد و 

ای نداشتم جز این که راھی را که شروع کرده بودم تا  گفتم، و اینک چاره
حقیقت را دریابم، تمام کنم و اصال آرام و قرار نداشتم تا آن که حقیقت را 

 بایستم و ادامه ندھم.راه ی  رایم امکان نداشت که در میانهبشناسم و ب
برایت از وضع و  تی که پیش روی توست،حای گرامی! در صف ای خواننده

حال شیعیان پس از وفات ھر یک از امامان اھل بیت و از سناریویی سخن 
 ای شکل گیرد و مذاھبی پدیدار گردد. گویم که ھمواره تکرار شده تا فرقه می

ش رویم قرار داشت، از شدت تیرگی و غباری که در این موضوع پی
، نزدم سست شد یا شدتش کاھش ی مھدویت که به آن معتقد بودم اندیشه

خوانده بودم، تفکر  »فرق الشيعه«ر کتاب از سوی دیگر با مطالبی که د یافت.
 نیز نزد من سست و ضعیف شد. )دوازده امامی(ی امامیه  و اندیشه

ای از تکرار  که نوبختی نوشته، به طور ویژه »فرق الشیعه«کتاب 
نابسامانی فکری و عقیدتی شیعه در زمان ائمه و ھنگام وفات ھر امام سخن 

گوید، با خود گفتم: چگونه امکان دارد با آن که روایات ما از زمان پیامبر  می
نام امامان  ،عصران ائمه بازھم معاصران و ھم کند، ھای ائمه تصریح می به نام
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نسته و تا این حد دچار اختالف شده دا و جانشینان را به طور مشخص نمی
ای که این تفرقه و کثرت اختالف پس از وفات امام حسن  اند، به گونه

پس از او  ،به رکوردی رسید که پیشتر سابقه نداشت و شیعیان ÷عسکری
ی کتاب مذکور ھمه را ذکر  به چھارده فرقه تقسیم شدند، چنانچه نویسنده

ھا در مورد امام دوازدھم پرداخته  فرقهکرده و به بیان باور ھریک از این 
توانم به طور قطع بگویم که دیدگاه  رو از خود پرسیدم: چگونه میت، از ایناس

ی درست در میان آن ھمه دیدگاه است؟ بلکه  مذھب من ھمان نظریه
ھایی است که در میان  گویی ھا در واقع سخنان و یاوه ی این دیدگاه ھمه

و این  ستند به قرآن و احادیث صحیح نیست.متکلمان رد و بدل شده و م
نرسیدند، ھریک از  بدیھی است که وقتی به اتفاق نظر و یا راھکار درستی

آنان از دیگری دوری جست و مذھب جدیدی برای خویش بنا نھاد و بر 
صحتش تأکید کرد و نسبت به آن تعصب ورزید، تا جایی که برخی از آنان 

 خون یکدیگر را ریختند.

فرا  »فرق الشيعه«ی کتاب  ی شیعیان را به مطالعه این، ھمهبنابر
ی  خوانم، زیرا این کتاب در نوع خود کتاب بسیار مھمی برای ھمه می

یش و چگونگی پیدایش آن را خواھند تاریخ مذھب خو کسانی است که می
و مراجع  ءی دوازده امامی و از علما اش نوبختی، شیعه نویسنده بدانند.

، و اصل بر این است که روایت دانای یک قوم و کسی که به باشد مذھب می
گاه است، صحیح و مورد اعتماد  تاریخ و پیشینه ی عیوب قوم خویش آ

 باشد. می
ا به دھم ت این موضوع را در صفحات مختلف کتاب مورد بررسی قرار می

گاھی یابیم. تاریخ مذھب ی  ولی ھمانگونه که گفتم مطالب پراکنده مان آ
کند و باید در این زمینه دقت نظر  نیاز نمی اش بی کتاب، ما را از مطالعه

 ی کتاب ببریم. ی الزم را از مطالعه داشت تا بھره
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ی غیبت در  گیری نظریه ابتدا به بیان شکل ،ی کتاب مذکور نویسنده
این دیدگاه را بیان کرد. مذھب شیعه پرداخته که نخستین مذھبی است که 

باید گفت: شیعه، نخستین و آخرین مذھبی است که  البته به گمان بنده
ی غیبت در آن شکل گرفت، و این ھمان چیزی است که ھمچون  نظریه

 داد. صاعقه بر من فرود آمد و مرا تکان



 

 

 

 نخستین مذهب شیعی قایل به غیبت

علی بن ابی طالب نخستین مھدی غایب نزد شیعه است، پیروان این 
 ھستند. »یهسبئ«مذھب شیعیان 

خوانم؟ آیا علی، ھمان مھدی منتظر  یا الله! این دیگر چیست؟ چه می
شود! و  غیبت تبدیل میرسد، مرگش به  است؟ و پس از آن که به قتل می

 انتظار ظھورش واجب است؟!
کشته شد، شیعیانی که قایل به  ÷گوید: زمانی که علی نوبختی می

پنداشتند که امامت وی از سوی الله و رسولش فرض  امامتش بودند و می
شده، به سه فرقه تقسیم شدند: گروھی از آنان گفتند: علی کشته نشده و 

 میرد، مگر آن که عرب را تحت شود و نمی ه نمینمرده است، و اصًال او کشت
کنده اند ظلم و ستم شده،  فرمان خویش درمی آورد و زمین را ھمانطور که آ

 گرداند. سرشار از عدل و داد می
شکل  صای بود که در اسالم، پس از رسول الله  و این نخستین فرقه

 »سبئیه«قه ای بود که در این امت غلو کرد، این فر ستین فرقهگرفت، و نخ
شوند، عبدالله  شود و پیروان عبدالله بن سبأ، بدین اسم نامیده می نامیده می

بن سباء نخستین کسی بود که به طعن و ناسزاگویی به ابوبکر و عمر و 
 .)١(پرداخت شعثمان و سایر صحابه

برادرم! تصورش را بکن، علی بن ابی طالب ھمان مھدی منتظر و غایبی 
کنی؟ لطفًا  گردد! آیا از این سخن تعجب می ، باز میاست که پس از مرگش

 ابتدای راه است! تعجب نکن، این فقط

                                           
 ).٢٢ – ٢١فرق الشیعه، ( -)١(
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مھدی غایب دیگری ھم وجود دارد، پس آیا ظھور خواھد کرد؟ محمد بن 
ی که چنین کشند شیعیان حنفیه نیز مھدی غایبی است که انتظارش را می

 دھند. را تشکیل می »کربیه«ی  پنداری دارند، فرقه
ای معتقدند که محمد بن حنفیه ھمان مھدی  گوید: فرقه نوبختی می

مردن برایش  میرد، اصالً  مید و او نمرده و نمیاو را مھدی نا ÷است و علی
و روزی  ،روا نیست، بلکه او از نظرھا پنھان شده و معلوم نیست که کجاست

 انپیروھا  این ر تصرف خویش درخواھد آورد،مین را دباز خواھد گشت و ز
 مشھورند. »کربیه«ھستند و به » ابن کرب«

ی دیگری معتقدند که محمد بن حنفیفه مھدی غائب است، البته  و فرقه
 »کیسانیه«ی دارند، این دسته از شیعیان به در این باره دیدگاه خاص

 مشھورند.
نمرده و زنده  بر این باورند که محمد بن حنفیهای  گوید: فرقه نوبختی می
برد و صبح و شب  ضوی میان مکه و مدینه به سر میھای ر است و در کوه

کند؛ شیری، سمت  رود و او از شیر و گوشتش تغذیه می آھویی نزدش می
راست وی و شیری سمت چپ اوست که تا زمان ظھورش از او حفاظت 

 کنند. می
بر این باورند که سمت راست وی، شیری و سمت چپش ھا  آن و برخی از

محمد بن حنفیه، ھمان امام منتظری است ھا  این دیدگاه ببری قرار دارد، از
کنده از عدل و داد  صکه پیامبر  به آمدنش بشارت داده و جھان را آ

 گرداند. می
 و مھدی دیگر ھم وجود دارد!

به شیعیان  او عبدالله پسر محمد بن حنفیه است، پیروان این مذھب
 مشھورند. »بیانیه«
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این باورند که امامشان یعنی ابوھاشم ای بر  گوید: فرقه نوبختی می
گردد و به امور  عبدالله بن محمد بن حنفیه، ولی خلق است و روزی بازمی

وجود او ی و امامی پس از شود، و ھیچ وص ازد و مالک زمین میپرد مردم می
 ھستند. )٢(ھدین )١(ان)عمان (ابن سشخص به نام بی ندارد، بیانیه، پیروان

 دیگری ھم وجود دارد!شاید تعجب کنی؛ مھدی 
او، عبدالله بن معاویه است، مھدی منتظر و غایب دیگری که ھرچند از 
اھل بیت نیست، ولی از اصحاب ابوھاشم عبدالله بن محمد بن حنفیه بوده 

 است.
ی شیعی، به غیبت مھدی خویش پس از موتش معتقدند و  این فرقه

 دانند. انتظار ظھورش را واجب می
ای گفته اند: عبدالله بن معاویه ھمان  کند که فرقه ینوبختی یادآوری م

مالک زمین  ،بشارت ظھورش را داده و او صمھدی غایبی است که پیامبر 
کنده از ظلم و جور شده، سرشار از عدل و  می گردد و آن را پس از آن که آ

گرداند و پس ھنگام وفاتش، زمین را به شخص از بنی ھاشم از تبار  قسط می
 .)٣(میرد کند و پس می واگذار می ÷ی طالبعلی بن اب

 مھدی دیگری ھم وجود دارد!
از تاریخ، برخی شیعیان از او به  ابومسلم خراسانی است که در مقطعی او،

امیه را به قتل  ی، زیرا او بسیاری از بناند کردهوان مھدی منتظر غایب یاد عن
در نخستین ایام شورش خویش ادعای رساند، ابومسلم خراسانی که 

وابستگی به اھل بیت را نموده بود، نقشی اساسی در پیدایش حکومت بنی 

                                           
 عبارت داخل پرانتر از مترجم است. -)١(
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ک حکومت درآمد، ان) به صورت یو چون جنبش (سیاه جاه مگ عباس داشت
، ولی ابومسلم شیعه ماند و پیروانش اصرار داشتند که دست از تشیع کشید

نظرھا غایب شده و نمرده است.  ه ازابومسلم، ھمان مھدی منتظر است ک
نامیده اند. این نام برگرفته از » خرمیه«یا » خرم دنیان«ی شیعی را  این فرقه

و نامگذاری این فرقه  ب و باطراوات است.داابه معنای ش» خرم«ی  واژه
شان بود که در آن از مردم رفع  بدین نام، یک حرکت تبلیغاتی برای مذھب

رانی  ھرگونه که بخواھند، آزادانه به شھوت توانند شود و می تکلیف می
 بپردازند.

خردم دنیان یا خرمیه، معتقدند که مھدیشان ابومسلم، پس از آن که به 
برد و باید منتظر ظھورش  دست عباسیان کشته شد، در غیبت به سر می

بود، برخی از آنان به ابومسلمیان (ابومسلمیه) مشھورند که پیروان ابومسلم 
ابومسلم نمرده و ترک فرایض و  اند کردهامامتش ھستند، آنان ادعا و قایل به 

شان، ایمان فقط در شناخت  پندارند و در نگاه ارتکاب ھر عملی را درست می
 .)١(شود امام منحصر می

 و مھدی دیگری ھم وجود دارد!
مھدی منتظری که از تبار حسن است؛ او، سید محمد بن عبدالله بن 

ای از شیعیان قایل به  باشد، فرقه ن ابی طالب میحسن بن حسن بن علی ب
امامت این شخص ھستند که در بیرون مدینه به قتل رسید، این فرقه بر این 
باورند که سید محمد بن عبدالله ھمان مھدی منتظری است که قیام 

به نام  گویند: او زنده است و در کوھی کند و کشته نشده است، می می
برد، این کوه میان راه مکه و نجد در سمت چپ قرار  بسر می »العلمیه«

ان از این گرفته و کوه بزرگی است که به اعتقاد این دسته از شیعیان، امامش
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ی مھدی  در باره صنان به روایتی از رسول الله کوه بیرون خواھد آمد، آ
 و نام پدرشنام من است  او، ھم«کنند که فرموده است:  استفاده میقائم 

 .)١(»ھمچون نام پدر من است
 مھدی دیگری نیز وجود دارد!

را امام زنده، غایب  امام جعفر صادق »ناووسیه«به نام ای از شیعیان  فرقه
 دانند. و مھدی منتظر می

ناووسیه، بر این باورند که جعفر بن محمد (امام جعفر صادق) نمرده و 
بپردازد. آنان، محمد بن میرد، تا آن که ظھور نماید و به امور مردم  نمی

وایتی از او دانند و به پندار خویش ر جعفر را امام زنده و مھدی منتظر می
خبر داد که مرا غسل داده و کفن  اگر کسی به شما«دارند که گفته است: 

کرده و دفن نموده، سخنش را باور نکنید که به راستی من یار و صاحبتان، 
نامیده  »ناووسیه«این فرقه ». ستمقائم آل محمد) ھ صاحب شمشیر (یعنی

 .)٢(شوند می
 مھدی دیگری ھم وجود دارد!

شیعیان اسماعیلی (اسماعیلیان)، اسماعیل بن جعفر صادق را امام زنده 
 مشھورند. »اسماعیلیه«به ھا  این دانند، نتظر و غایب میو مھدی م

بن این فرقه، بر این باورند که پس از جعفر بن محمد، فرزندش اسماعیل 
جعفر، امام است، آنان مرگ اسماعیل بن جعفر را در زمان پدرش انکار کرده 

نھان و گفته اند: این خبر را امام جعفر شایع کرد تا اسماعیل را از نظرھا پ
کنند اسماعیل  اسماعیلیان گمان می بدارد، چون برایش نگران بود.

و او را قائم آل  میرد تا آن که مالک زمین شود و به امور مردم بپردازد نمی
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ام، پندارند، زیرا پدرش به امامت او پس از خویش خبر داده و ام محمد می
رو اسماعیل بن جعفر را امام زنده و قائم آل گوید! از این تنھا سخن حق می

 .)١(دانند محمد می
ھمچنان ادامه دارد! و اما مھدی دیگر... او، مھدی  »ھا مھدی«داستان 

صادق است، پیروان این مذھب شیعی ل بن جعفر منتظر، محمد بن اسماعی
رمطیان، از آن روی بدین اسم نامیده شده اند که ق ھستند. »قرامطه«

بود. اصل این  »قرمطویه«اھالی سواد، از انباط و ملقب به شان از  رییس
گردد که  برمی »مبارکیه«ھای شیعه به نام  ز دیگر از فرقهفرقه، به یکی ا
) تنھا ھفت صمخالفت کردند و گفتند: پس از محمد (ھا  بعدھا با مبارکی

امام وجود دارند: علی بن ابی طالب که ھم امام است و ھم پیامبر! و حسن، 
حسین، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد و محمد بن 

پندارند  اسماعیل. قرامطه، محمد بن اسماعیل را مھدی و قائم آل محمد می
باشد؛ به پندار  ی مقام رسالت (یعنی پیامبر) نیز میو معتقدند که او دارا

را به  ÷در غذیرخم علی بن ابی طالب صقرامطه، زمانی که پیامبر 
امامت منصوب کرد، رسالتش پایان یافت و از آن روز به بعد به فرمان خدا، 

بود!  ÷) از آن پس پیرو علی÷به مقام رسالت رسید و محمد ( ÷علی
ای اقامت در حسن و پس در حسین و به  لهو چون علی درگذشت، سلس

ھمین ترتیب در علی بن حسین و آنگاه در محمد بن علی ادامه یافت و 
سپس به جعفر بن محمد رسید و امامت جعفر بن محمد در حیاتش پایان 

) در صید، چنانچه رسالت محمد (جعفر رسیافت و امامت به اسماعیل بن 
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امامت جعفر و اسماعیل نمایان  حیاتش منقطع شد! آنگاه برای خداوند
 .)١(شد

در این باره به ھا  این را در محمد بن اسماعیل قرار داد. و خداوند امامت
بر «که گفته است:  اند کردهاستناد  ÷روایتی دروغین از جعفر بن محمد

او نمایان بر ی اسماعیل،  خداوند ھیچ امری ظاھر نشده جز آنچه در باره
 !»استشده 

شیعی، بر این باورند که محمد بن اسماعیل نمرده و زنده ی  این فرقه
پندارند، قائم از  برد و او را مھدی قائم می است و در سرزمین روم به سر می

شود  دیدگاه آنان بدین معناست که او با رسالت و شریعت جدیدی مبعوث می
د بن کند، به اعتقادشان محم ) را منسوخ میصو شریعت محمد (

زم است، آنان پیامبران اولوالعزم را ھفت نفر یامبران اولوالعاسماعیل از پ
برشمرده اند: نوح، ابراھیم، موسی، عیسی، محمد، علی محمد بن 

 .)٢(اسماعیل
 

 و مھدی دیگری که وجود دارد...!
 »واقفه«شیعیان ! پیروان این فرقه که به است ÷او، امام موسی کاظم

 دانند. مشھورند، امام موسی کاظم را مھدی منتظر و امام غایب می

                                           
ی شیعه، ریشه در باوری  شدن چیزی برای خداوند در عقیده ظاھرشدن یا نمایان -)١(

شود، براساس این عقیده، گاھی برای خداوند  می شناخته» بداء«عنوان دارد که تحت 
ند از آن اطالع نداشته است! شود که قبًال ظاھر نبود، و خداو امری ظاھر می

ای پدید  دادن بداء به خداوند، در واقع بدین معناست که برای خداوند، رأی تازه نسبت
ترین  دادن جھل به خداوند است (نعوذ بالله) در اساسی آید، و این مستلزم نسبت می

 ھای شیعه به این اصل تصریح شده است. (مترجم) کتاب
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 مهدی منتظر   ٢٠

 

زنده  این دسته از شیعیان بر این باورند که موسی بن جعفر نمرده، بلکه
زمین شود و آن را ُپر از عدل و داد  ی الک ھمهمیرد تا آن که م است و نمی

امام  به گمان شیعیان واقفه، چنانچه پر از ظلم و جور شده است. نماید،
نش مولی کاظم از زندان خارج شده و ھیچکس او را ندیده و سلطان و سربازا

که موسی بن جعفر  اند کردهرو به دروغ ادعا به او دست نیافته اند؛ از این
سان مردم را فریب دھند، حال آن که امام موسی کاظم پنھان  مرده تا بدین
ه روایاتی از جعفر بن ھا غایب گشته است! واقفه، در این باررشده و از نظ

موسی که گفته است:  اند کردهو) روایت محمد، پدر امام موسی کاظم (جعل 
ولی باور  غلتد، سرش از کوھی به سوی شما می مھدی قائم است، بدانید که

 نکنید که او قائم آل محمد است.
برخی از شیعیان واقفه، بر این باورند که او اگرچه مرده، ولی قائم آل 

تا آن که او باز گردد و ظھور دیگران اعتباری ندارد،  تت و اماممحمد اس
پس از مرگش بازگشته، ولی از  ،این دسته از واقفه بر این پندارند که او کند.

ھا  این بینند. خاص و نمایندگانش او را مینظرھا مخفی است و تنھا یاران 
م جعفر نقل برای اثبات پندارشان روایاتی از پدر امام موسی یعنی از اما

قائم از آن جھت بدین اسم نامیده شده که پس از «که گفته است:  اند کرده
. و برخی ھم منکر قتلش شده و گفته اند: »کند یزد و قیام میخ مرگش برمی

در آن ھنگام که زمان  و خداوند او را به سوی خویش باال برده و او را مردهاو 
ان به اری این دسته از شیعیگرداند. علت نامگذ ش فرا رسد، بازمیمقیا
ی امامت را تا موسی بن جعفر پیش برده  ، این است که آنان سلسله»واقفه«

 .)١(دانند ، شخص دیگری را پس از او امام نمیاند کردهو پس توقف 
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 و مھدی دیگری نیز وجود دارد!
را مھدی منتظر و غایب  ÷ی دیگری از شیعیان، موسی کاظم دسته

» بشریه«این دسته از شیعیان به  دانند، البته با نگاه فلسفی دیگری، می
دانست تا بدین  یس این فرقه خودش را جانشین امام قائم میمشھورند، رئ

او این نیابت  یب و جانشین امام به اموال مردم دست یابد.وسیله به عنوان نا
ن را به پسرش سپرد تا این درآمد ھنگفت اش موروثی کرد و آ را در خانواده

 شود.نبه خاندان دیگری منتقل 
یکی از موالی بنی اسد (که پیروان محمد بن بشیر  »بشریه«ی  فرقه

زندانی نشده، بلکه ه و این باورند که موسی بن جعفر، نمردھستند، بر  )کوفه
امام  به پندار بشریه، او زنده، غایب و ھمان مھدی و قائم آل محمد است.

نده و جانشین خود موسی کاظم در زمان غیبتش، محمد بن بشیر را نمای
ھای  ین کرده و ُمھر انگشتری خویش را به او داده و تمام نیازمندیتعی

محمد پس  ی امور را به او واگذار کرده است. مردمش را به او آموخته و ھمه
یع را به او ھنگام وفاتش، فرزند خویش سمبن بشیر امام پس از اوست. 

سان سمیع بن محمد بن بشیر امام  عنوان جانشین خود تعیین کرد و بدین
است و پس از سمیع، کسی امام است که از سوی سمیع به عنوان جانشین 
تعیین شده و تا زمان ظھور امام مھدی کاظم بر امت واجب است که از وی 

و دیگر ی اموال مردم  سان ھر دستوری که در باره اطاعت کنند و بدین
مسایل صادر کند، بر آنان الزم است که از او اطاعت نمایند تا آن که امام 

 .)١(قائم (یعنی موسی کاظم) ظھور کند!
بدین ترتیب سمیع، جانشین امام است و پس از او کسی بر این منصب 

آنچه درخوِر توجه است  ود که سمیع او را منصوب کرده است.ش گماشته می
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خود یکی از فرزندانش را به عنوان جانشین امام این که سمیع، پس از 
 تعیین کرده است!

 و مھدی دیگری ھم وجود دارد!
است که از  ÷او، سید محمد بن علی الھادی، برادر امام حسن عسکری

به عنوان مھدی منتظر و امام غایب یاد کرده و انتظارش را تا زمان   او
 دانند! ظھورش واجب می

رگذشت، گروھی از یارانش قایل به امامت د ÷ھنگامی که امام ھادی
پسرش محمد شدند، در حالی که محمد در زمان پدرش وفات کرده بود، 

پنداشتند که محمد بن علی نمرده و زنده است و در این باره ادعا  آنان می
یعنی امام ھادی اعالم کرده که محمد امام پس از  کردند که پدرش می

ی امام تصور کذب یا بداء  یست که در بارهتوان و روا ن اوست و اصًال نمی
. ھرچند که به ظاھر وفات نموده، ولی در حقیقت نمرده و پدرش که )١(نمود

نگران وی بوده، او را مخفی کرده است و او ھمان مھدی منتظر و قائم آل 
ی این مھدی ھمان دیدگاھی را دارند که پیروان  در بارهھا  این محمد است،

 .)٢(دارنداسماعیل بن جعفر 
 و مھدی دیگری نیز وجود دارد!

 »عسکریه«ای از شیعیان که به  ری است، عدهاو، امام حسن عسک
نان از دانند، آ را مھدی منتظر و غایب می ÷مشھورند، امام حسن عسکری

پندارند که برای وی  این جھت امام حسن عسکری را مھدی منتظر می

                                           
جای بسی شگفت است که برخی از شیعیان بداء را که مستلزم حدوث علم است،  -)١(

 پندارند! (مترجم) دانند، اما در وصف ائمه نادرست می در وصف خدا جایز می
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نمود، گفتند: او نمرده، بلکه فرزندی نیافته اند و چون حسن عسکری وفات 
 غیبت کرده و انتظارش واجب است.

ای از شیعیان بر این پندارند که حسن عسکری  گوید: فرقه نوبختی می
نمرده و زنده است، بلکه غیبت نموده و او ھمان امام قائم است و سزاوار 
مرگ  نیست و فرزند مشخص و معلومی ھم نداشته است. امکان ندارد که 

از آن  حاکی روایات امامتش ثابت شده و ود امامی خالی گردد.وج زمین از
یکی ھمین غیبت وفات اوست که بعد،  است که امام قائم دو غیبت دارد:

رود. آنان در  شود، و پس به غیبت کبری می کند و شناخته می ظھور می
ھایی ھمچون دیدگاه  ای از موارد دیدگاه ی حسن عسکری در پاره باره

ی موسی بن جعفر دارند و اگر به آنان گفته شود که  قفه در بارهشیعیان وا
گویند: اشتباه واقفه این است که با  می چه تفاوتی با شیعیان واقفه دارید؟

زیرا او در حالی  وفات امام موسی بن جعفر، بر امامت وی توقف نمودند،
ده  زاو جز او بیش  ÷ی و امامی از او ماند؛ یعنی رضاوفات نمود که وص

و وفات ھر امامی ھمچون وفات پدرانش ظاھر بود و  فرزند داشت.
با وجود جانشین، مرگ وی کند  ھرکدامشان جانشین داشته که ثابت می

در این میان مھدی قائمی که وقوف بر حیاتش درست است،  قطعی است.
امامی است که ھرچند به ظاھر وفات نمود، ولی فرزندی از خود برجای 

ر ای جز پذیرش این باور ندارند تا آن که ظھو یانش چارهنگذاشته و شیع
چرا که اصًال امکان ندارد امامی بدون جانشین بمیرد، پس تنھا  نماید.
توان گرفت، این است که او غیبت نموده و از نظرھا پنھان  ای که می نتیجه

 .)١(شده است
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امام کند  ترین دالیلی است که ثابت می ترین و محکم این یکی از واضح
فرزندی از خود برجای نگذاشته است، به حدی که  ÷حسن عسکری

ن اساس شکل گرفت، و مدعی مھدویت شخص ای از شیعیان، بر ھمی فرقه
زیرا او فرزندی نداشته و ھیچیک از شیعیان  امام حسن عسکری گردید.
 فرزندی برایش سراغ ندارد.

ند که گرفتھای دیگری نیز پس از وفات امام حسن عسکری شکل  فرقه
و بنده به قصد اختصار به ھمین یکی بسنده  نوبختی در کتابش آورده است.

 نمودم.
ھای  اد و گونهای از ابع دار و بیان پاره ز بررسی این جریان دنبالهپس ا

برای آن که  ،اند کردهرشد نظری و فلسفی آن که سرآمدان علم کالم سرھم 
فرق «بسنده کردم؛ زیرا کتاب ین مختصر ھمموضوع به درازا نکشد، به 

گرفت و به  از مرگ ھر امامی شکل می ھایی است که پس پر از فرقه »الشیعه
شد، تا این که پس از وفات  مھدویت، غیبت و ضرورت انتظارش معتقد می

دوران شیعیان دوازده امامی فرا رسید تا برای  ÷امام حسن عسکری
ھای شیعی، مھدی منتظر  فرقهی راه گذشتگان خود از سایر  خویش در ادامه

حال آن که خود مؤلف  نتظر ظھورش باشند.و غایبی فرض کنند که باید م
کند که حسن عسکری فرزندی نداشته است،  (نوبختی) اذعان و اعتراف می

ظابطه و نامعلوم  و کالمی است که بسیار بی ھای نظری دیدگاهھا  این اما
ای از این  زخ را بر عدهھای دو باشد، بلکه شر عظیمی است که دروازه می

کردند،  ھای خداوند و پیامبرش بسنده می به فرمودهھا  این اگر امت گشود.
اساسی که الله  ھای باطل و بی آنان را به سوی این مذاھب و دیدگاه ،شیطان

 داد. ھیچ دلیلی بر صحتش نازل نکرده، سوق نمی
ی در کتابش ھای نوبخت ی گرامی و خردمند! به نوشته ای خواننده

بنگر تا دریابی که  ÷پیرامون رخدادھای پس از وفات امام حسن عسکری
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ورھای برخی از ت و باس چگونه و تا چه اندازه اعتقاداشیطان و ھوا و ھو
ای که آنان را به زندیقی و دوری از  گیرند، به گونه ی میمسلمانان را به باز

 کشانند. الله می
ھجری  ۲۳۲ربیع الثانی سال  در ÷گوید: حسن عسکری نوبختی می

ھجری در حالی که بیست و ھشت  ۲۶۰ول سال زاده شد و ھشتم ربیع األ
سال داشت، وفات نمود و ابوعیسی بن متوکل بر او نماز خواند. امامتش پنج 
سال و ھشت ماه و پنج روز طول کشید. و چون وفات کرد، ھیچ نسل و 

ر و برادش جعفر رسید. فرزندی از او نمایان نشد، پس میراثش به ماد
 .)١(مادرش کنیزی به نام عسفان بود که ابوالحسن، نام حدیث را بر او نھاد

آنجا  وجود ندارد. ترین ابھامی در سخن اخیر نوبختی گویم: کوچک می
و میراثش به مادر و برادرش  فرزندی نداشت ÷گفته است: حسن عسکری

به طور قطع اگر حسن عسکری فرزندی داشت، میراثش بدین شکل  رسید.
رسید و مادر و برادر حسن عسکری به خود  به مادر و برادرش جعفر نمی

مگر غیر از  را به ناحق از میراث محروم کنند. دادند که پسرش اجازه نمی
اگر واقعه ن است که نخستین وظیفه امام عدل یعنی مھدی این بود که ای

ی پدر معصومش برپا  داشت، ابتدا عدالت را در خانه رجی میوجود خا
 افتاد. ی عدل در سراسر زمین می کرد و پس به فکری اقامه می

ن اذعان به این که امام حسن عسکری فرزندی نداشته و نوبختی ضم
، با این حال به امامت محمد بن حسن همیراثش به مادر و برادرش رسید
ه، اعتقاد دارد و بر این پندار است که عسکری که وجود خارجی نداشت

محمد بن حسن عسکری، ھمان مھدی غایبی است که باید ظھورش را 
 انتظار کشید!
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به عدم وجود  »فرق الشیعه«شگفت است که نوبختی در کتاب  سیجای ب
تعلیقی که بر این موضوع در کتاب کند و سپس در  این امام اذعان می

رزند امام یعیان از طریق استدالل به وجود فش«نویسد:  دارد، می» التنبیه«
ی امور دین را  ھمچنانکه خداوند، پیامبر و ھمه حسن عسکری پی برده اند.

 .)١(»به استدالل دریافته و شناخته اند
آفریند و این چه  ین استدالل است که از ھیچ، فرزند میمادانم کد نمی

شناخت خداوند و پیامبر گیرد تا  معیار و قیاسی است که نوبختی به کار می
را با وجود انسانی مقایسه کند که ھرگز وجود نداشته است؟! حال آن که 

ھا به طور فطری به وجود پروردگار معتقدند و پیرامون رسول  ی انسان ھمه
کنده از  صالله آیات واضحی در قر آنکریم وجود دارد، بلکه سیرتش آ

 ن شناخت دارند.روایات و تاریخی است که عرب و غیر عرب به آ
خواھد وجود انسانی را ثابت  ی عجیب و غریب می نوبختی با این مقایسه

 کند که ھرگز وجود نداشته است!
حال آن که به گواھی خودش، چنین انسانی وجود نداشته است، پس این 

ای است؟! درک این قضیه، برایم خیلی مشکل بود،  خردانه چه استدالل بی
ن و نیروی فکری خود را بکار گیرم، تا این خیلی سعی کردم تمام توا

ادعا ندارم که آدم با  ا دریابم، ولی موفق به درکش نشدم.ر ھا استدالل
ی زیرکان تاریخ و موجودات خردمند از  فراست و زرنگی ھستم، ولی از ھمه

ھای مشکل را دریابند و به  خواھم که این استدالل جن و انسان و فرشته می
یند که چگونه امکان دارد شخصی بمیرد و فرزندی معما پاسخ گو این

 استدالل برایش فرزندی ایجاد کند؟نداشته باشد، ولی 
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گیری تفکر دوازده امامی  ما را از چگونگی شکل ،در ادامه شخص نوبختی
گوید که چرا باید برای امام  سازد و پیرامون موضوع سخن می مطلع می

سد: پس از وفات امام حسن نوی حسن عسکری فرزندی فرض کنیم، وی می
 .)١(چھارده فرقه تقسیم شدندعسکری یارانش به 

ی یادشده و باورھایشان  وی پس به طور مفصل پیرامون چھارده فرقه
ی ھریک از این مذاھب، در  گوید و به نقد و بررسی فلسفه سخن می

پردازد، و چون بخش طوالنی است، از نقل  چارچوب مذھب خاص خویش می
توانند در  کنم، و پژوھشگران و خوانندگان گرامی می دداری میاش خو ھمه

 صورت تمایل به کتاب نوبختی مراجعه کنند.
ھای  این فرقه ی ی ھمه هاست که فحوا و درون مایالبته الزم یادآوری 

وجود فرزندی برای حسن  ی وجود یا عدم گانه مبتنی بر مسأله دهچھار
دوازده فرقه قبول دارند که حسن عسکری، ھیچ فرزندی  عسکری است.

نداشته است و مخالفان این نظریه را تکذیب کرده و گفته اند: اگر حسن 
عسکری فرزندی داشت، بر ھمه اعم از عموم مردم و نیز خواص و حتی بر 

ماند، به ویژه که وارثان، میراث حسن عسکری را تقسیم  سلطان مخفی نمی
 کردند.

ھا، چنانکه پیشتر گذشت، قایل به غیبت امام حسن  این فرقه برخی از
ی یازده امامی  واقع شیعه ی ھم بر امامت وی توقف نموده و درھستند و برخ

 ھستند.
ده، قایل به تولد فرزندی برای امام ش ادھای ی یکی از فرقهدر این میان 

 گویند: حسن میھا  این حسن عسکری ھشت ماه پس از وفاتش ھستند، و
این فرقه  ، نام این فرزند را محمد بگذارند.عسکری قبل از وفات وصیت کرد
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کسانی را که قایل به تولد فرزند حسن عسکری در حیاتش ھستند، تکذیب 
نموده و گفته اند: امام حسن عسکری ھمسر باردارش را از نظرھا پنھان کرد 

شما با : «ندا نموده، استناد اند کردهقل ن ÷و به روایتی که از امام رضا
ا نوزاد شیرخوار آزموده خواھید نین که در شکم مادرش ھست و نیز بج

 .»شد
دانم جنین و  نمی را سند مذھب خویش قرار داده اند. آنان این سخن

فرزند حسن به از آن سخن گفته، چه ربطی  ÷نوزاد شیرخواری که رضا
 ÷م رضاعسکری دارد که ھیچگاه زاده نشده است! به فرض این که بپذیری

چنین سخن گفته و این سخن درست است، این امکان برایمان وجود دارد 
ی  م که در ھر خانوادهبدانی که مصداقش را ھر جنین و نوزاد شیرخواری

چرا  جا قصد بررسی این موضوع را ندارم.بنده در این شود. دیگری متولد می
خردمندی  که نادرستی و بطالن چنین اموری از ھمان اول برای ھر انسان

ی این  روشنگری در زمینهو واضح است. البته در این میان به  نروش
پردازم و  ی می ی چنین اندیشه اساس در باره و شور و غوغای بی قاعدگی بی

سازی گرفته  ھای سرنوشت دارم که چگونه در این باره تصمیم بیان می
ن مقدس برند و در نھایت به شکل دی شود که نسل به نسل به ارث می می

آری! این توان به نقد و بررسی آن پرداخت.  آید که به ھیچ عنوان نمی درمی
ی کوچکی از تفکر  فقط نمونه ،و این حاکم بود وی بر این اندیشهچنین ج

و اما  رود. ی مھدویت در آن زمان به شمار می جاھلی حاکم بر اندیشه
ای که پس از وفات امام حسن عسکری موضوع مھدویت را  چھاردھمین فرقه
زیرا این فرقه ھمان  ی این فرقه برایم حایز اھمیت است.مطرح کرد؛ بررس

ی مھدویت را بدین شکل مطرح  مذھب موروثی من بود که فلسفه و نظریه
نمود که امام حسن عسکری دوسال قبل از وفاتش صاحب فرزندی شده 

 است.
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کنند، چگونه امکان دارد حسن عسکری  چنانچه در این باره استدالل می
به عنوان کسی که امامتش ثابت شده و امورش جریان یافته، با وجود 
شھرتی که نزد خاص و عام دارد، بدون فرزند بمیرد؟ پس فرزندش ھمان 

 قبل از وفات حسن عسکری متولد شد. قائم آل محمد است که دو سال
پویشده و مخفی  ،پندارند و بر این پندارند که او اسمش را محمد می ھا این

کنند مھدی (یا محمد بن حسن  شود. آنان ادعا می است و دیده نمی
عسکری) از ترس عمویش جعفر و دیگر دشمنانش مخفی شده و این را یکی 

کنند که او امام قائم است، امامی  شمارند و گمان می ھای او برمی از غیبت
شده و پدر به وجود او تصریح نموده و چون تنھا  در حیات پدرش شناختهکه 

 .)١(فرزند حسن عسکری است، پس بدون شک امام است
گویند.  اساسی می بنگر که چه دیدگاه منحرفی دارند و چه سخنان بی

زه مطابق خوب به این دیدگاه توجه کن و بنگر که این دیدگاه تا چه اندا
ھمه  یعه و بلکه عین ھمان فلسفه است.ھای ش منطق سایر فرقه

ھایی عقلی از این قبیل است که چگونه امکان دارد حسن عسکری  استدالل
به عنوان کسی که امامتش ثابت شده و امر امامتش جریان یافته، با وجود 

گیری  شھرتی که نزد عام و خاص دارد، بدون فرزند بمیرد! و پس نتیجه
 داشته است! کنند که به طور قطع فرزندی می

تنی بر ھیچ دلیل آن که مبگیری عقلی  براساس این باور فلسفی و نتیجه
دین عریض و طویلی بنا شده که دارای احکام،  معتبر قرآنی و روایی نیست،

باشد و با دین سایر مسلمانان متفاوت  فقه، اصول و فروع خاص خود می
ساسی تشکیل داده ا کالمی و فلسفی بیھای  است و زیر ساخت آن را دیدگاه

ھا و تصورات به این نسل رسیده  اند که نسل به نسل گشته تا آن که اندیشه
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ی مردمانی است که نه از اھل بیت ھستند و نه از یاران  که ساخته
اندیشی  ی کج اساس نتیجه ھای بی ھا و خیال ، بلکه این اندیشهصپیامبر

بیشترین ظلم و ستم را به اھل  ھا کردن این دروغ کسانی است که با سرھم
بیت روا داشته اند و سخنانی به آن بزرگواران نسبت داده اند که ھرگز نگفته 

 اند.
ی خشک را که از پس  و سرانجام دوران ما فرا رسید و این اندیشه

ھای کالمی و فلسفی برآمده و به ما رسیده، گرفتیم و ھمچون لیوانی  اندیشه
ست، سر کشیدیم و ھیچ توجه نکردیم که تاریخ دانستیم چه در آن که نمی

 مصرف آن گذشته است.
الحمد لله که بنده چنین میراثی برای فرزندانم نخواھم گذاشت و آنان را 

 به خوردن و نوشیدن این مواد مسموم و تاریخ گذشته مجبور نخواھم کرد.
ی مھدویت و اشکال مختلف آن در فرھنگ شیعه  اندکی تأمل در اندیشه

ھای شیعه بر یک اصل استوار است  دھد که این تفکر در تمام فرقه ن مینشا
چنانچه توجه  دانند. مام معصوم غایب را حتمی میکه وجود ا، اینو آن

بینید نخستین کسی که این اندیشه را مطرح کرد و آن را بنا  نمایید، می
ق فر«نطور که در این کتاب شیعی معتبر نھاد، عبدالله بن سبأ بود، ھما

 ÷ی علی بن ابی طالب آمده است. وی ابتدا این اندیشه را در باره »الشیعه
ھای شیعه آن را بسط دادند و ھریک مذھب و دیدگاه  مطرح کرد و پس فرقه

برخی قایل به امامت یک امام (و  ی را در این زمینه در پیش گرفتند.خاص
ن تفکر از نظر غیبت او) شدند و برخی قایل به دو امام و به ھمین منوال ای

 ھا شکل گرفت که ی یازده امامی یافت و فرقه تعداد امام گسترش بیشتری
ی مھدویت، نوبت  ی فلسفه در ادامه قایل به مھدویت حسن عسکری بودند.

ی فلسفی جدید متناسب  به شیعیان دوازده امامی رسید که اھل کالم نظریه
سان عدد  بدین ان نمودند.ادشان برای این فرقه بیبا تعداد امامان مورد اعتق
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دوازده را برگزیدند تا امامانی به ھمین تعداد داشته باشند و بر امامت امام 
 دوازدھم توقف نمایند و به غیبت و انتظارش معتقد باشند.

پذیری که دینت را از عبدالله بن سبأ  ی خردمند! آیا می پس ای شیعه
را  ÷عصمت علی بگیری؟ ھمان کسی که نخست ادعای مھدویت، غیبت و

 گیری؟ کرد، یا دینت را از کالم پروردگارت و سنت پیامبرت می مطرح
ی شیعی  ی دوازده امامی تنھا فرقه ای برادرم! چنین مپندار که فرقه

است که برای امامی که مرده و فرزندی از خود نگذاشته، قایل به وجود 
ز شیعیان به نام ی دیگری ا فرقه ی دوازده امامی، فرزند است. پیش از فرقه

ی داشت پیروان این فرقه قایل به اتمنشعب شد که چنین اعتقاد »الفطحیه«
ند و چون عبدالله ) بوددالله بن جعفر صادق (عبدالله افطحامامت عب

درگذشت، فرزندی به نام محمد برایش فرض کردند و گفتند: او از نظرھا 
  .)١(در آخر زمان ظھور خواھد کردغایب و مخفی شده و 

ھا نخستین کسانی بودند که با دلیل عقلی و استدالل قایل به تولد  این
 ی والدتش وجود ندارد. یخی در بارهامامی شدند که ھیچ دلیل نقلی و تار

بینم که  ی دوازده امامی مقایسه کنیم، می ی فطحیه را با فرقه اگر فرقه
ی دوازده  ی فطحیه از یک جھت بر فرقه ھرچند ھردو بر باطلند، ولی فرقه

خوانی و  ھا، ھم که مھدی مجازی و فرض آن، اینامامی برتری دارد و آن
ی مھدی دارد،  سخنیت بیشتری با روایت مورد اتفاق شیعه و سنی در باره

نام  نام رسول خدا است و نام پدرش نیز عبدالله، (ھم سان که مھدی ھم بدین
 پدر پیامبر) است.

                                           
 .١٨ص  ، العنیة١٣٧؛ اکمال الدین و تمام النعمة ١٩٩ اإلمامة والتبرصة من احلرية -)١(
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لله نام دارد، یعنی نامش محمد، و ی فطحیه، محمد بن عبدا مھدی فرقه
ی دوازده امامی اگرچه  نام پدرش عبدالله است، در صورتی که مھدی فرقه
 محمد نام دارد، ولی نام پدرش حسن عسکری است!



 

 

 

 سفارشی ارزشمند

سفارشم به تو سفارش ھمان شیخی است که از  ی گرامی! خواننده
صمیم قلبم آرزوی ھدایتش را دارم، او به من سفارش کرد خوب مطالعه 

م، پس تو ھم خوب مطالعه و بررسی نمایم و به اطالعات سطحی بسنده نکن
ی عقیده و  ای و ھرچه در باره شده کن، و البته خواھی دانست که فریفته

ای. و اگر تو  است، خود آن را انتخاب نکردهمھدویت داری، ھمه موروثی 
دانستی که یک  ی این افکار نمی کردی، خود را وابسته خود انتخاب می

ای که اظھا اسالم کرد و در  یھودی آن را ساخته و پرداخته است، یھودی
حقیقت یھودی بود تا بدین وسیله اسالم را از داخل نابود کند، زیرا یھودیان 

برخی از علمای  نابود نمایند.یش از آن اسالم را از بیرون نتوانسته بودند پ
شیعه منکر وجود این یھودی یعنی عبدالله بن سبأ ھستند که نقش زیادی 

البته ارتباط این شخص با  ی دوازده امامی داشته است. ش فرقهدر پیدای
توان خورشید را در  ی دوازده امامی کامًال واضح است و نمی پیدایش فرقه

ھای شیعه ُپر از روایاتی است که وجود  زیرا کتاب ن نمود.بال، پنھاپس غر
ھای ابتدایی او را با باورھا و  عبدالله بن سبأ و نقش و ارتباط دیدگاه

 ی دوازده امامی ھای شیعه و به ویژه فرقه ی فرقه ھای کنونی ھمه اندیشه
و  ی وصایت عبدالله بن سبأ نخستین کسی بود که مسأله کند. ثابت می

او  ترین باورھای شیعیان است. ز اساسیجانشینی علی را مطرح کرد و این ا
ھمچنین نخستین کسی بود که پیرامون عصمت علی سخن گفت. و این 

ی امامان خویش شدند.  تفکر را شیعیان بسط دادند و قایل به عصمت ھمه
وی دیدگاه رجوع علی را با اعتقاد به این که او مھدی قایم است، مطرح 
کرد. شیعیان اصل این دیدگاه را گرفتند و آن را تا رجعت دوازده امام بسط 
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دادند. عالوه بر این، عبدالله بن سبأ نخستین کسی بود که ادعا کرد علی، 
گاه است که  ی آنچه را که درگذشته بوده و اینک وجود دارد، می ھمه داند و آ

ن جز به علی رسید؛ یامده، چگونه و به چه کیفیتی است! ایآنچه به وجود ن
روایتی او را به مدائن تبعید رو علی، عبدالله بن سبأ را آتش زد و به از این
ی علی دارند که  ای را در باره با این حال شیعیان ھمچنان ھمان عقیده کرد.

 کنند. غلو می ÷ی علی سان در باره بدین کرد.عبدالله بن سبأ مطرح 
ینند که علی، عبدالله بن سبأ را به ب ھای خود به وضوح می ھرچند در کتاب

 خاطر این غلو مجازات کرد.
ال، گروھی از مسلمانان را از این آفت بزرگ محافظت نموده عپروردگار مت

ای در پیش گرفته اند که  آنان راه مستقیم و میانه است، و بدین ترتیب
باشد و این ھمان  می صمبتنی بر کالم پروردگار و سنت صحیح پیامبر 

 ی انسان خردمند است تا در پیش بگیرد. راھی است که شایسته
که  ھایی ی خردمند و فرھیخته! اینک از ابنوه باورھا و اندیشه ای شیعه

گاه گشتی و دانستی که ھمهھمچون تندباد بر تفکر شیعی و ھا  این ی زیده، آ
واھند به حساب آن خ گیرد) که می ی کسانی صورت گرفته (و می به واسطه

ھایشان را  و نام †رو اھل بیتاز این مردم ساده به نال و نوایی برسند و
سان بدون ھیچ تالش و  ابزاری برای جلب اموال دیگران قرار داده و بدین

 ،تجارت و زراندوزی پرداخته اند و توبه کوششی با ادعای محبت اھل بیت را 
ای و حاال برایت روشن شده  ردهبدون انتخاب خودت این مذھب را به ارث ب

که مذھب راستی نیست، و با علم و عقل روشنی که امروزه به راحتی در 
گی دست ھای بزر توان با فشردن یک کلید، به کتابخانه دسترس است و می

اساس  خواھی ھمچنان این خرافات بی اما آیا می یافت، در تعارض قرار دارد.
ھایی را  تصدیق نمایی؟ آیا چنین دیدگاهخندد،  را که ھر خردمندی برآن می

داری،  پذیری و با وجودی که در چنین سطحی از دانش و خرد قرار می
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کنی؟ آیا  سخنان واضح پروردگار و پیامبرش را در مورد مسایل دینی رھا می
شوی که تازه مسلمانان شرقی و غربی از نعمت  پسندی و راضی می می

ای و  و که از قدیم مسلمان بودهی صحیح برخوردار شوند و ت عقیده
ھایی را بر دوش بکشی که با  زاده ھستی، ھمچنان افکار و اندیشه مسلمان

)، صھمه چیز مخالف است؟ مخالف قرآن، مخالف سنت پاک پیامبر (
ی وافری از  و مخالف اندیشه و دانشی که بھره †سیرت اھل بیت مخالف

ھا  نم قبل از آن که فرصتک برند؟ خواھش می آن داری. تو را به کجا می
یی ھا نسلاندیشی به فرزندانت و  تمام شود، به خود بیا و اگر به خودت نمی

 مسؤول ھستی.ھا  آن ی بیندیش که در باره
خواھم این پرده را که درگذشته بر روی چشمانم بود و بر  از خداوند می

ی من است، از روی چشمان و  روی چشمان بسیاری از برادران شیعه
 دگانت بردارد.دی

 †ھایی که در دین بر پیامبر و اھل بیت شاید پس از خواندن دروغ
بسته شده، دچار حیرت شده و تکان خورده باشی، ولی به راستی باور 

 ی مھدی چیست؟ درست در باره
ام، با صراحت  ای که در این زمینه داشته بنده پس از مطالعات گسترده

غم و اندوه فراونی  که بر من وارد شد، ی فکری گویم: از شدت ضربه تمام می
ی امام غایب داشتم، دود شد و  ی آرزوھای که در باره گرفت و ھمهبر مرا در

به ھوا رفت. آری! دریافتم که اعتقاد به امام غایب، صرفا یک دیدگاه نظری 
ھمچون سایر باورھای  ضعیتیاست که ھیچ دلیل معتبری ندارد و 

ای فی البداھه، در بطالن و نادرستی آن با  اساسی دارد که ھر خواننده بی
شیعه در مورد مھدی غایب این بود که  نخستین دیدگاه من موافق است.

 ÷داند که علی ھمان امام قایم است، ھر عاقلی می ÷علی بن ابی طالب
ھا و سخنانی که در  دگاهغیبت نکرده و ھرگز به دنیا باز نخواھد گشت. دی
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ای  ھا مطرح شده، عینًا ھمینگونه است، پس ھیچ مھدی ی سایر مھدی باره
ھای مورد ادعا باز نخواھد گشت و اگر  غیبت نکرده و ھیچیک از مھدی

مھدی خواھد شد! به  ر ازشان باز گردند، دنیا پُ  پس از غیبتھا  آن ی ھمه
ی که پس از وفات ھر امامی شکل ھای گوید: تعداد فرقه ویژه که نوبختی می

د ای به مھدی و امامی غایب معتق رسد و ھر فرقه گرفتند، به صد فرقه می
کند، تصدیق  پس در این میان کدامین امام قایمی را که ظھور می است.

ی صحیحی که  شان را تکذیب؟ راه حل چیست و عقیده نماییم و کدامین
ش آن را بپذیرد، کدامین عقیده شایسته است ھر مسلمان به رضای پروردگار

 است؟
ھای مسلمانان که  ی فراوان در آن دسته از کتاب پس از بررسی و مطالعه

ام را یافتم. البته به سبب حجم فراوان  به این موضوع پرداخته اند، گمشده
اش را اینجا ذکر کنم، ولی آنچه ھمه به صحتش  توانم ھمه این مطالب، نمی

و  صنام پیامبر  و شخصی از اھل بیت است، ھممعتقدند، این است که ا
شود  ی زنان به او باردار می ، مادرش مانند ھمهصنام پدر پیامبر  پدرش ھم

ھا  شود و مانند سایر انسان آیند، او نیز زاده می و ھمانگونه که ھمه به دنیا می
کند و زمین را پس از آن که  گردد و چون بزرگ و مرد شد، قیام می بزرگ می

این موضوع با الفاظ  گرداند. ه، سرشار از عدل و داد میر از ظلم و جور شدپُ 
توان از آن دریافت که عموم  ای را می مختلف روایت شده و تنھا ھمان نکته

که آن شخص امام و حاکم عادلی فھمیده و دریافته اند، و آن این مسلمانان
مؤمنان را  ی زمین و خواھد بود که در دوران خالفتش خیر و نیکی ھمه

شود و زندگی و مرگش مانند  ھا زاده می گیرد، او ھمانند سیر انسان دربر می
 ھاست. ی انسان زندگی و مرگ ھمه

ی  ھای خودساخته ھا، دیدگاه به ھیچ عنوان از ھیچیک از این روایت
ھایی که ھر کدامشان نسبت به دیگری،  شود؛ دیدگاه شیعیان برداشت نمی
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ھای باطل، با اعتقاد به امامتی الھی شروع  از این دیدگاهتر است. سرآغ پایه بی
 کند، این دیدگاه نیازمند شد که براساس آن خداوند امام را تعیین می

عصمت شکل  ی ھای دیگری بود تا آن را تقویت نماید، پس نظریه دیدگاه
و نسبت صفت جھل به خداوند، زیرا اگر  »بداء«ی  گرفت و پس از نظریه

ُمرد، در نص امامت تعارضی و تناقص به  ن حیات پدرش میامامی در زما
ی  مثل پیدایش اندیشه(کردن دروغی دیگر  آمد و باید با سِرھم وجود می

 ÷شد؛ چنانچه در مورد اسماعیل بن جعفر صادق این تناقض رفع می )بداء
 این اتفاق افتاد.

ی غیبت شکل گرفت و غیبت  ارث عمودی امامت و نظریهپس دیدگاه تو
ھا و  ای دیدگاه به در بخش غیبت صغری و کبری تقسیم شد. ھر نظریه

ھای تابعی داشت که ادعای نواب و نمایندگان امام غایب، از آن دسته  نظریه
ت امام شکل گرفت و به دنبال آن، ی مرگ و رجع ست. پس از آن، اندیشها

ی ی والدت فرض امام پدیدار گشت. زیرا وجود امام را ضرورت بقا نظریه
ھای گوناگونی به وجود آمده و  پنداشتند و بدین ترتیب نظریه زمین می

 مقدس قلمداد گردید.
الحمد لله اینک از این نابسامانی و باورھای نادرستی که پروردگار، ھیچ 

ام و پس از سردرگمی زیادی که  دهی بر صحت آن نازل نکرده، بیرون آمدلیل
خاطرم، البته بخش  راحت و آسوده بخشی از آن را برایت بازگو کردم، امروز

 ام و شاید اگر فرصتی یافتم، ام را بازگو نکرده زیادی از سردرگمی گذشته
ام را بگیرم،  وعان سرگشتهنگارش درآورم تا دست ھم نھا را نیز به  ناگفته

ام، بلکه این چند  ای در ذکاوتشان شک نکرده نوعانی که حتی برای لحظه ھم
ای به آنان پیرامون باورھایی  ام تا با اشاره نان نگاشتهسطر را برای بیداری آ

شان ساخته و پرداخته شده، ھشدار دھم،  که برای نابودی امت محبوب
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باورھای منحرفی که از آنان بی آن که دریابند، افرادی ساخته که به جای 
 خدمت به امت، بر ضد امت و در جھت مقابل قرار گرفته اند.

ترین عوض را به من داد و چه زیباست که انسان الحمد لله که الله بھ
طعم سعادت  کند. میی صحیحی باشد که قلب را مطمئن  معتقد به عقیده

چشاند، و خنکی و گوارایی ایمان و روشنایی و نور عبادت، در آن  را به آن می
گیرد. به فضل و لطف پروردگار به کتاب و سنت درآویختم و ھدایت  جای می

کنم با روایت این  م مسلمانان پیوستم و از الله درخواست مییافتم و به عمو
ام به کسانی که در اوھام خویش منتظر کسی ھستند که  فصل از زندگی

 ای رسانده باشم. ھرگز نخواھد آمد، فایده
برادرم! بدان که او ھرگز باز نخواھد گشت، مگر آن که شتر از سوراخ 

 پرسم: و می، از تسوزن بگذرد، و اگر ھمچنان منتظری
 منتظر کدامین مھدی ھستی؟

 منتظر چند مھدی ھستی؟
 ظھور کرده و یا ظھور خواھند کرد؟ھا  آن چند تا از

 ، کسی ظھور نموده است؟اند کردهھایی که غیبت  و آیا از مھدی
ھایی که غایب شده و باز نگشته  ای منتظر مھدی غایب! چه بسیار مھدی

 کند؟ ھا فرق می تو با دیگر مھدیکنی که مھدی  اند! آیا تو گمان می



 

 

 

مندان به  های دیگر در مورد مهدی برای عالقه کتاب
 مطالعه بیشتر در این زمینه

 :بررسی علمی در احادیث مھدی -۱
 .یقم یابوالفضل ابن الرضا برقع دیس یالله العظم تیآنوشته: 

 :آمدن مھدی افسانه است -کردن عقیده به امام معصوم رد  -۲
 .وسفیمحمد جودت النوشته: 

 :مھدی موعود یا مھدی موھوم؟ -۳
 .مالزاده میعبدالرحنوشته: دکتر 

 :عجیب ترین دروغ تاریخ -۴
 .عثمان الخمیسنوشته: 

 
 برای دریافت این کتاب ھا به کتابخانه عقیده مراجعه کنید.
www.aqeedeh.com 

 

http://www.aqeedeh.com/
http://www.aqeedeh.com/
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